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KRISLAI
Skiriasi laikai — 

skiriasi idealai.
Reaganas neranda laiko 

kalbėti apie 
santykius su Cuba

Kai vagys skelbiami 
“politiniais kaliniais” ; . .

Už turistinę kelionę —
10 metų kalėjimo. Kodėl? 

Daktarų geri norai ir
tabako kompanijų pelnas

IEVA MIZARIENE
Amerika pažymėjo Liepos 

4-ąją, bene didžiausią kasme
tinę savo šventę. Laisvės 
troškimas, kova prieš anglų 
imperiją, nepriklausomybės 
iškovojimas — šiais savo 
istorijos puslapiais prieš dau
giau kaip du šimtus metų 
amerikiečiai gali didžiuotis.

Bet kaip pasikeitė Ameri
ka per tą laiką! Kažkada 
skelbusi tautų laisvės ir žmo
nių lygybės idealus, ji dabar 
įnirtingai kovoja prieš visas 
tautas, kurios nori laisvės ir 
teisingumo. Jos politika Cen
trinėje Amerikoje — ar ne 
geriausias pavyzdys. Jeigu 
George Washingtonas būtų 
gimęs šiandien, Baltieji rū
mai beipat paskelbtų jį “te
roristu”, “Havanos ir Mask
vos agentu”. Skiriasi laikai, 
skiriasi ir idealai.

Jau daug metų Amerikos 
administracija šaukte šaukė 
apie Cubos nusikaltimus — 
apie jos kalėjimuose laiko
mus Amerikos piliečius. 
Rev. Jesse Jackson dabar 
dukart nuvyko į Havaną, 
kalbėjosi su Fideliu Castro, 
ir Cuba tuos ^kalinius paleido 
į laisvę.

Bet Amerikos valdžia kaž
kodėl nesidžiaugia savo pilie
čių laisve. Jacksoną kaltina, 
kad jis be reikalo kišasi į 
tuos reikalus, prezidentas 
Reaganas net nepanorėjo su
sitikti su juo, kad išgirstų, 
ką apie USA-Cubos santykių 
ateitį kalbėjo Castro. Ronal
das Reaganas negalvoja su 
Cuba taikytis, nes tada pra
rastų galimybę dėl visų 
Amerikos nesėkmių Centri
nėje Amerikoje kaltinti ne 
save, o Havanos valdžią.

□
Juokingai pasibaigė ir Wa

shington© administracijos 
riksmas dėl Cubos kalėji
muose laikytų amerikiečių. 
Kai Rev. Jesse Jacksonas 
atvežė juos į Ameriką, šeši iš 
šių skelbtų “komunistų kan
kinių” vėl atsidūrė už gro
tų — tik jau Amerikos kalė
jime. Mat tai buvo kriminali
niai nusikaltėliai, jau seniai 
ųž visokius nusikaltimus ieš
koti FBI agentų.

Eilinį kartą išaiškėjo bur
žuazinės propagandos jnelas: 
jeigu vagis ar drug dealeris 
sėdi komunistinės šalies ka
lėjime, tai jis — politinis 
kalinys. O namuose jau ten
ka pripažinti tiesą: vagis 
visur yra vagis. •

Beje, nepaisant gražaus 
Cubos valdžios žesto, Ameri
kos valdžia, neketina švel
ninti santykių. Amerikos Su
preme Court grąžino apribo
jimus, varžančius amerikie
čių turistines keliones į Cu- 
bą. Formaliai draudžiama tik 
išvežti į Cubą dolerius, bet 
tai didžiausias suvaržymas 
turistams ir biznismenams. 
Už šių įstatymų pažeidimą 
gresia $50,000 bauda ir kalė

Liepos 2 d. Miami Beach, Floridoje, įvyko National Organization for Women, arba kaip 
sutrumpintai vadinama NOW, konvencija, kurioje dalyvavo 683 delegatės ir pasisakė 
dėl būsimų prezidentinių rinkimų. Organizacijos pirmininkė Judy Goldsmith formaliai 
reikalavo, kad busimasis demokratų kandidatas Walter Mondale pasirinktų moterį 
savo padėjėja.

Pasaulio spauda komentuoja 
TSRS pareiškimą

New York. —- Užsienio 
spauda daug dėmesio skiria 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pareiškimui, kuriuo ragi
nama, kad nebūtų leista mili
tarizuoti kosminę erdvę.

“Naujas TSRS taikingumo 
patvirtinimas”, “Kosmosas — 
tik taikiems tikslams”, “Že
mės civilizacijos likimo inte
resais” — su tokiomis ant
raštėmis šį svarbų dokumen
tą komentuoja Bulgarijos 
laikraščiai. “Visas pasaulis 
klausia: argi žmonija, kuri 
nuo seno veržėsi į žvaigždes, 
stengėsi įminti visatos pa
slaptis, dabar pasiekė tokius 
įspūdingus kosmoso įsavini
mo laimėjimus tik tam, kad 
iš, ten ateitų branduolinio 
gaisro grėsmė? — rašo Vo
kietijos Demokratijos Respu
blikos laikraštis — “Neues 
Deutchland”. — Maskva vėl 
tvirtai atsakė į šį klausimą: 

jimas iki 10 metų.
Ronaldas Reaganas, jeigu 

galėtų, šį įstatymą pritaiky
tų ir Re v. Jesse Jacksonui — 
kam tas trukdo varyti piktą 
politiką Centrinėje Ameriko
je.

Amerikos daktarai labai 
smarkiai kovoja "prieš rūky
mą, žadėdami, kad 
2000-aisiais metais amerikie
čiai bus visai nerūkanti naci
ja.

Daktarų geri norai visai 
pagirtini, bet įgyvendinti 
juos bus nelengva. Ne tik 
todėl, kad užkietėję rūkoriai 
lengvai pasiduotų įtikinami. 
Visai kitaip galvoja tabako 
kompanijos. Kaip tik šiomis 
dienomis NeW Yorko gatvėse 
merginos veltui dalija cigare
čių pakelius. Tabako kompa
nijos sumanė išleisti haują 
cigarečių rūšį ir nori žmones 
prie jos pripratinti. Dabar 
dalija veltui, o po to plėš 
bilijonus dolerių. Ten, kur 
kapitalas siekia pelno, svei
kata turi atsitraukti.

alternatyva yra. Tai — susi
tarimas užkirsti kelią ginkla
vimosi varžyboms kosmose, 
pastangų suvienijimas nau
dojant kosminę erdvę tik 
kūrimo tikslais žmonijos la
bui”.

“Maskva oficialiai pasiūlė 
Washingtonui pradėti šių 
metų rugsėjo mėnesį Vien- 
noje derybas, kad į kosmosą 
nebūtų paleidžiama arba ten 
dislokuojama — nei pilotuo
jamose, nei nepilotuojamose 
sistemose — jokios rūšies 
ginklų — įprastinių^ bran
duolinių, lazerinių, pluoštinių 
ar kokių nors kitų”, — pažy
mi “Washington Post”. Laik
raštis konstatuoja, kad Tary
bų Sąjungos siūlomose dery
bose turi būti išspręstas ir 
klausimas dėl abipusio visiš
ko priešpalydovinių sistemų 
atsisakymo. Kitas Amerikos 
laikraštis, “New York 
Times”, pažymi: Tarybų Są
junga taip pat paragino savi- 
tarpiškai įvesti nuo tos die
nos, kai bus pradėtos dery
bos, moratoriumą kosminės 
ginkluotės bandymams ir 
dislokavimui. “Rusai, — re
ziumuoja šis laikraštis, — 
nuoširdžiai siekia užkirsti ke
lia naujoms varžyboms kari
nėje srityje su amerikie
čiais — šį kartą kosmose”.

Kaip pabrėžia Anglijos 
laikraštis “Guardian”, gink
lavimosi varžybų perkėlimas 
į kosmosą smarkiai padidintų 
karinės katastrofos riziką, 
pakirstų perspektyvas ap
skritai apriboti ir sumažinti 
ginkluotų.

Prancūzijos laikraštis “Hu- 
manitė” rašo: “Visur vis ge
riau suprantama, kad negali
ma leisti militarizuoti kosmo
są, vis atkakliau reikalauja
ma sustabdyti pavojingą įvy
kių raidą, kol ne vėlu. Reikia 
padaryti viską, kad šia gali
mybe būtų pasinaudota, pa
tikimai užkirsti visus be 
išimties kanalus ginklų gabe
nimui į kosmosą”.

Tarybų S-gos 
svečiai JAV
•" San Francisco, Cal. — Pa
sibaigė TSRS draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijų sąjungos ir 
TSRS ir JAV draugijos dele
gacijos vizitas Jungtinėse 
Valstijose.

Delegacijai vadovavo drau
gijos valdybos narys, Tarybų 
Sąjungos Didvyris aviacijos 
generolas pulkininkas G. 
Baidukov, istorinio skrydžio 
be nusileidimo iš Maskvos 
per Šiaurės ašigalį į JAV 
dalyvis.

Kelionė po tris valstijas 
buvo organizuota Ckalovo 
transpoliarinio memorialinio 
komiteto iniciatyva ryšium 
so komiteto įkūrimo dešim
tosiomis metinėmis ir V. 
Ckalovo gimimo 80-osiomis 
metinėmis.

Delegacija susitiko su Wa- 
shingtono, Oregono ir Kali
fornijos valstijų oficialiais at
stovais, kai kurių miestų 
merais, taip pat visuomenės 
atstovais. Prie monumento, 
pastatyto netoli tos vietos, 
kur 1937 metais Vancouver 
apylinkėse nusileido lėktuvas 
ANT-25, įvyko mitingas. Jo 
dalyviai pabrėžė, kad svarbu 
stiprinti abiejų šalių tautų 
ryšius.

LENKIJOJE SUSIRŪPINĘ 
NATO KARO 
MANEVRAIS

Varšuva. — Kaip pranešė 
agentūra PAP, čia įvyko 
LLR gynybos komiteto posė
dis, kuriam pirmininkavo 
LIDP CK pirmasis sekreto
rius, LLR ministrų tarybos 
pirmininkas armijos genero
las Voicech Jaruzelski. ,

Posėdžio dalyviai apsvars
tė šalies saugumo klausimus, 
atsižvelgdami į realią grės
mę, kurią sukėlė militaristi
nis ir revanšistinis NATO 
valstybių kursas. Taip pat 
buvo apsvarstytos priemo
nės Lenkijos gynybiniam pa
jėgumui stiprinti, civilinės 
gynybos pajėgų kovinei pa
rengčiai didinti.

Tarybų Sąjungos 
pareiškimas 
Stockholmo 
konferencijoje

Stockholm. — Čia vyks
tančioje pasitikėjimo, saugu
mo stiprinimo priemonių ir 
nusiginklavimo konferencijo
je kalbėjo Tarybų Sąjungos 
atstovas gen. majoras V. 
Tatarnikovas ir išdėstė Ta
rybų Sąjungos nuomonę dėl 
pasiūlymo nusiginkluoti. Jis 
pabrėžė, kad reikia apriboti 
sausumos kariuomenės kari
nių pratybų mastą ir aiškino, 
kad šis žingsnis labai aktua
lus dabartinėmis sąlygomis, 
kai NATO šalys vykdo dide
lius manevrus, panaudoda- 
mos gausius įvairių rūšių 
ginkluotųjų pajėgų kontin
gentus, mobilizuodamos at
sargos karius, permesdamos 
iš Amerikos į Europą sausu
mos kariuomenės bei aviaci
jos dalis ir junginius.

Jis taip pat pažymėjo, jog 
svarbu susitarti, kad būtiį iš 
anksto informuojama apie 
plataus masto sausumos ka
riuomenės, karo aviacijos ir 
karo laivyno pajėgų pratybas 
Europoje, taip pat gretima
me jūrų (vandenyno) rajone 
bei oro erdvėje, ir iš anksto 
informuojama apie didelius 
sausumos kariuomenės bei 
karo aviacijos pajėgų perdis
lokavimus ir permetimus.

Gen. Tatarnikovas argu
mentuotai kritikavo JAV ir 
kai kurių NATO valstybių 
mėginimus įgyti vienašališką 
karinį pranašumą, atskleidus 
Varšuvos Sutarties šalių 
ginkluotųjų pajėgų struktū
rą, jų mobilizavimo galimy
bes ir dislokavimo vietas, kai 
tuo tarpu Vakarų siūlomos 
priemonės nepaliestų JAV 
ginkluotųjų pajėgų Amerikos 
žemyne, taip pat Amerikos 
karinių bazių palei Tarybų 
Sąjungos ir socialinės san
draugos šalių perimetrą.

Kalbėtojas nurodė, kad to
kia pažiūra iš pagrindų prieš
tarauja šalių lygybės ir vie
nodo saugumo principui, jo
kiu būdu neprisideda prie 
pasitikėjimo ir saugumo stip
rinimo Europoje.

Ministrų Tarybos Pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas, 
užsienio reikalų ministras A. 
Gromyka priėmė diplomati
nio korpuso Maskvoje dua- 
jeną, Bulgarijos Liaudies 
Respublikos ambasadorių D. 
Žulevą. Jis Tarybų Sąjungo
je akredituotų ambasadorių 
vardu perdavė Generaliniam 
Sekretoriui K. Černenkai 
sveikinimus.

Indijoje dideli potvyniai nušlovę Palaspai apylinkėje 
namus. Liko tik dideli mūrai. Vakarų Bengalijoje žuvo 20 
žmonių.

Tarybų S-ga siūlo JAV 
nemilitarizuoti erdvės

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė Jungtinių 
Valstijų vyriausybei oficialiai 
įteikė sekančio turinio pa
reiškimą: Z

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė primygtinai atkreipė dė
mesį greit imtis skubių prie
monių militarizuoti kosmine, 
erdvą.

Pabrėžia, kad ginklavimosi 
varžybų perkėlimas į kosmo
są padidintų karinės kata
strofos riziką, pakenktų gali
mybei sumažinti ginkluotę. 
Ir ragina tai daryti tuoj pat 
neatidėliojant, užkirsti visus 
be išimties kelius kosminei 
erdvei militarizuoti, kad į 
kosmosą neturi būti palei
džiama ir ten dislokuojama— 
nei pilotuojamose, nei nepilo
tuojamose sistemose — jo
kios rūšies ginklų — bran
duolinių, lazerinių, pluoštinių 
ar kokių nors kitų. Neturi 
būti kuriama, bandoma arba 
dislokuojama jokių bazavimo 
rūšių kosminių ginklų nei 
priešraketinei gynybai, nei 
numatytų naudoti priešpaly- 
dovinėmis priemonėmis, nei 
panaudoti prieš taikinius že
mėje arba ore. Tokios prie
monės, kurios jau sukurtos, 
turi būti sunaikintos.

Siūlo visiems laikams už
drausti naudoti jėgą kosmo
se ir iš kosmoso prieš Žemę, 
taip pat iš Žemės prieš ob
jektus kosmose.

Tokia pažiūra, kai būtų 
uždrausta ir likviduota ištisa 
ginkluotės rūšis — smogia
mosios kosminės priemonės, 
tarp jų kosminio bazavimo 
priešpalydovinės ir priešra- 
ketinės sistemos, taip pat 
bet kurios antžeminio, avia

Milijonas parašu peticijoms (traukti 
JAV komunistų partijos kandidatams

New York. — JAV komu
nistų partijos prezidentinis 
kandidatas Gus Hali čia įvy
kusioje spaudos konferenci
joje pareiškė, kad Ronald 
Reagan gali būti lengvai nu
galėtas, jei tiktai opozicija 
veiks vieningai.

Jis pasakė, kad JAV ko
munistai jau surinko apie 
milijoną parašų peticijoms, 
kuriose reikalaujama įtraukti 
JAV komunistų partijos kan
didatų pavardes į rinkimų 
biuletenius.

Jis nurodė, kad partija 
tikisi jog pavyks iškelti kan
didatus komunistus 30 valsti
jų. Nors partija organizuoja 

cinio arba jūrinio bazavimo 
priemonės objektams kosmo
se naikinti, įgalina užtikrinti 
patikimą kontrolę, kaip šalys 
laikosi įsipareigojimų.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė siūlo Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyriadsybei pradėti 
specialiai pąs^irtų delegacijų 
lygiu .Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos derybas dėl kelio 
užkirtimo kosminės erdvės 
militarizavimui. Derybose 
turi būti išspręstas ir klausi
mas dėl abipusio visiško 
priešpalydovinių sistemų at
sisakymo.

Tokioms deryboms pradėti 
Tar. S-ga siūlo rugsėjo mė
nesį Viąnnoje, Austrijoje, 
jeigu su tuo sutiktų Austri
jos vyriausybė. Konkreti de
rybų pradžios daba būtų su
derinta diplomatiniais pasita
rimais.

Tarybų Sąjunga taip pat 
siūlo savitarpiškai įvesti nuo 
tos dienos, kai bus pradėtos 
derybos, moratoriumą tokios 
ginkluotės bandymams ir 
dislokavimui. Pageidautina 
kitų valstybių prisijungimas 
šiam moratoriumui.

Kaip pagrindinės valstybės 
kosminės erdvės įsavinimo 
srityje TSRS ir JAV turi 
padaryti viską, ką gali kad 
Žemės visai žmonijai būtų 
užtikrintas taikus kosmosas, 
parodyti visoms valstybėms 
pavyzdį, kaip turi būti 
sprendžiamas šis visos žmo
nijos, likimas.

Turėdama minty, kad šis 
reikalas yra skubus ir svar
bus, Tarybų Sąjungos vy
riausybė laukia greito ir tei
giamo JAV vyriausybės at
sakymo.

rinkiminę kampanaiją ne
lengvomis sąlygomis, komu
nistų pasiekti rezultatai žy
miai įspūdingesni negu prieš 
ketverius metus. Tai paaiški
nama tuo, kad vis daugiau 
amerikiečių remia komunistų 
rinkiminė platformą.

Amerikos komunistų nuo
mone, pagrindiniai klausi
mai, kuriems bus skiriamas 
didžiausias dėmesys per šių 
metų rinkimus, yra taikos 
išsaugojimo pasaulyje, JAV 
ekonomikos krizės likvidavi
mo problema ir kova prieš 
rasizmą bei rasinę diskrimi
naciją.

Vadinamieji “taikūs” prezi
dento Reagano pasiūlymai 
yra ne kas kita, kaip dar 
viena rinkiminė Baltųjų rū
mų gudrybė. Principinė 
Jungtinių Valstijų linija nė 
kiek nepasikeitė.

Pasikeitęs kai kurių Rea
gano pareiškimų tonas rodo, 
kad respublikonai nerimauja 
dėl lapkričio mėnesį įvyk
siančių prezidento rinkimų 
rezultatu. Administracija 
manevruoja, mėgindama pa
sirodyti amerikiečių akyse 
kaip “taikdarė”. Jeigu Rea
ganas būtų rimtai suintere
suotas surengti derybas ir 
susitarti su TSRS, jis atsisa
kytų branduolinio ginklavi
mosi varžybų kurso, pašalin
tų iš Vakarų Europos rake
tas “Peršing-2” ir sparnuotą
sias raketas.
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Kas rengė atentatą?
Prieš kiek laiko Washingtone gauta žinių, kad Salvadore 

rengiamas pasikėsinimas prieš JAV ambasadorių Thomas 
P. Pickering. Reagano valdžia tuč tuojau pasiuntė į 
Salvadorą aukštą pareigūną, sakoma, kad eks-generolą 
tyrinėti reikalą ....

Na, čia nebūtų nieko nepaprasto — pasikėsinimai prieš 
diplomatinius pasiuntiriius dabartiniame neramiame pasau
lyje ne tokia jau naujiena. Bet kas taip nustebino Amerikos 
žmones ir likusį pasaulį, tai kas tą pasikėsinimą rengė. 
Pasirodo, kad, kaip Washingtone oficialiai pripažįstama, 
Amerikos ambasadorių planavo nužudyti ultra-dešinieji 
Salvadoro militaristai, tie patys iš tų taip vadinamų 
“mirties vienetų“, kurie nuolat žudo kairius ir liberalinius 
salvadoriečius, kurie nužudė arkaivyskupą Romero ir kurių 
priešakyje stovi Roberto d’Aubusson, kuris kandidatavo į 
Salvadoro prezidentus!

Pasirodo, kad, kai specialus Washington© pasiuntinys 
atvyko į San Salvadorą, jam neprisiėjo ilgai ieškoti, su 
kuom kalbėtis: jis tuoj susisiekė su gerais pažįstamais 
ultra-dešiniais militaristais ir jiems pareiškė, kad “Wa- 
shingtonas nežiūrės palankiai į jūsų planuojamą žygį“ — 
kitaip sakant, mūsų ambasadoriaus nužudymas “nepagei
daujamas“ . . .

Pagalvokime apie to viso reikalą — tie ultra-dešinieji 
salvadoriečiai turi artimus ryšius su mūsų šalies žvalgyba, 
ypatingai su ČIA, jie yra mūsų, ginkluojami. Tuo pačiu 
laiku ambasadorius laikosi bent kiek santūresnės politikos, 
tad — vienos mūsų šalies valdžios šakos patikėtiniai 
rengėsi nužudyti kitos mūsų šalies valdžios šakos, būtent, 
diplomatijos, statovą! Ir niekas nei čia nei Salvadore to 
reikalo netyrinėja, niekas netraukiamas atsakomybėn, o 
dešiniųjų vadovas d.’Aubuisson dargi lankosi mūsų ša
lyje 5. . .

Mitterrandas Maskvoje
Prancūzijos prezidentas Mitterrandas lankėsi Tarybų 

Sąjungoje. Aišku, jis buvo sutiktas pačių aukščiausių 
TSRS vadovų, įskaitant Černenką. Aišku, buvo tartasi 
pačiais svarbiausiais pasaulinių santykių klausimais. Koks 
to vizito rezultatas? Oficialūs komunikatai minėjo “atvirus 
pasikeitimus nuomonėmis“, kas diplomatinėje kalboje 
reiškia, kad buvo nemažai nesutikimų. Bet tuo pačiu laiku 
Mitterrand© apsilankymas buvo ir nemažas žingsnis už 
pasaulinio įtempimo sumažinimą.

Mitterrando valdžios rolė pasauline plotme yra savotiš
ka. Prancūzija yra NATO narė ir pats Mitterrandas, socia
listas, yra, jei ne aršus, tai bent tvirtas anti-komunistas. 
Tuo pačiu laiku į jo kabinetą įeina keli komunistai, o 
kaslink NATO, Prancūzija sau rezervuoja teisę būti nare, 
bet tuo pačiu laiku nesutikti su visomis tos santarvės 
taktikomis. Nėra abejonės, kad dabartinė Prancūzijos 
valdžia norėtų atgaivinti dentante, bet negalima sakyti, 
kad ji nuosekliai ir pastoviai tą stengiasi daryti.

Taip kaip tik dėl tų priežasčių visas pasaulis su dideliu 
susidomėjimu stebėjo vizitą. Juk, pagaliau, tai buvo 
pirmas vienos didžios Vakarų šalies galvos apsilankymas 
Tarybų Sąjungoje nuo to laiko, kai Černenka tapo vadovu. 
Tikėkime, kad rezultatai padės taikos reikalui.

Apie Arkv. Marcinkų
Spaudoje dabar daug kalbama apie pasikėsinimą prieš 

popiežių Joną Paulių II 1981-ais metais. Bet iš spaudos 
dabar išėjo knygą, kuri gvildena jo pirmatakūno, popie
žiaus Jono Pauliaus I mirtį. Jonas Paulius pirmasis, 
Venecijos kardinolas Albino Luciani, 1987 metų rugpjūčio 
28 d. rytą buvo rastas savo lovoje negyvas. Jis popiežiavo 
tik 33 dienas, jo mirtis buvo visai nesitikėta, nes jis buvo 
sveikas vyras. Spaudoje tada pasirodė trumpos žinutės, 
kad mirusio popiežiaus giminės Venecijoje reikalavo, kad 
Italijos valdžia tyrinėtų staigią Luciani mirtį, kad Vatika
nas pravestų bent nuodugnią autopsiją. Bet Vatikanui 
pasisekė visą reikalą užgniaužti. Bet, — ne ant visados.

Iš spaudos dabar išėjo biografo D. Yallop’o knyga, 
pavadinta “In God’s Name: An Investigation into the 
Murder of pope John Paul I“ (“Vardan Dieno: popiežiaus 
Jono Pauliaus I nužudymo tyrinėjimas). Anot tos knygos 
autoriaus, -už to popiežiaus mirtį atsakominga grupė 
žmonių, suktingų finansierių ir ultra-dešinių politikierių, 
surištų su Mafia ir su dešiniais masonais, kurie buvo įsivėlę 
į visokias nelegales machinacijas. Į tas machinacijas buvo 
įsivėlęs ir Vatikano bankas. Popiežius Jonas Paulius I buvo 
pradėjęs tą visą purviną reikalą tyrinėti, tad reikėjo jo 
atsikratyti.

Knygoje įveltas ir arkivyskupas Marcinkus, lietuvis iš 
Jungtinių, Valstijų. Kaip sako Bostono kultūrinis savaitraš
tis “The Boston Phoenix” Vatikano banko galva dabar yra 
kuone kalinys Vatikane, tuo tarpu, kai Italijos autoritetai 
stengiasi kvotinėti jį apie intymius finansinius ryšius su 
Calvi ir Sindona . . . .“

Sidona ir Calvi yra du žinomi aferistai: pirmasis dabar 
JAV kalėjime, nuteistas 25 metams, antrasis 1982 metais 
buvo rastas Londone pakartas po tiltu. Abu buvo artimi 
Marcinkaus bendrininkai, sako “The Boston Phoenix”, kai 
jis viešpatavo bažnytiniuose finansuose. Nestebėtina, kad 
ir dabartinis popiežius, kuris vienu metu buvo padaręs 
Marcinkų savo asmenišku sargu ir padėjėju, jo dabar 
atsikratė. Atsikratė jo ir katalikiška JAV lietuvių spauda, 
kuri dabar apie jį net neužsimena ....

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months .... $8.00

Kas ką rašo ir sako
“NAUJIENOS” APIE 
ROMOS PATRICIJUS

Prieš kiek laiko, kai Vo
kietijos Federalinės res
publikos (Vakarų Vokietijos) 
prezidentu tapo išrinktas Ri
chard Weizsacker, Chicagos 
buvusių socialdemokratų 
“Naujienos“ apsidžiaugė. Tas 
laikraštis išėjo su vedamu 
straipsniu, kuriame ultra- 
konservatorio Weizsackerio 
išrinkimas į prezidentus bu
vo pieštas gražiausiomis 
spalvomis. Štai ką sakė 
“Naujienos“:

“Amerikos žurnalistai ge
rai pažįstantieji Vokietijos 
visuomeninį gyvenimą, pra
nešė, kad demokratinės Vo
kietijos prezidentu išrinktas 
patricijus. Patricijus tikra 
prasme yra aristokratas, bet 
aristokratas labai senos gi
minės, siekiančios Romos im
perijos laikus. Ne tik turto ir 
kitas privilegijas turįs aristo
kratas, bet žmogus turįs ir 
kitų pavyzdingų privalumų. 
Jis turi daugiau žinių, moka 
taikyti logikos principus, 
jaučia pareigą būti naudin
gas žmonėms. Aristokratas 
dažniausiai stengiasi būti 
naudingas tiktai sau. Patrici
jus yra aristokratas gilesne 
prasme.”

Vienas paragrafas, bet jis 
parodo dar kartą, kaip “Nau
jienos” sugeba tauškėti to
kius niekus, kokių nerasite 
jokiame kitame lietuviškame 
laikraštyje*.

Visų pirma, paimkime pa
sisakymą, kad patricijus yra 
žmogus, kuris į turi ne tik 
turto ir kitas privilegijas, 
bet ir kitų “pavyzdingų pri
valumų”. Pagalvokime, kas 
čia parašyta, — vedamojo 
straipsnio autorius be abejo 
yra iš lietuvių liaudies kilęs 
žmogus, kuris savo laiku 
save skaitė socialistu. Bet 
dabar jis skaito, kad turto 
turėjimas ir kitos privilegijos 
yra “pavyzdingas privalu

DARBININKŲ KOVOS - 
DARBO UNIJŲ VEIKLA

SLAUGIŲ STREIKAS
Iš Minneapolio pranešama, 

kad ten birželio mėnesio vi
duryje prasidėjo ligoninių 
slaugių streikas. Į streiką 
įsijungė net šeši-tūkstančiai 
registruotų slaugių, kurios 
dirba įvairiose Minneapolio— 
St. Paul ligoninėse.

Streikas, žinoma, sukėlė 
daug problemų. Streikuojan
čios slauges nutarė, kad ne
galima palikti ligonines su 
pacientais be aptarnavimo, 
tad, kiekvieną dieną streiko 
komitetas pasiunčia “skeleti- 
nį”' skaičių slaugių, kad jos 
dirbtų ligoninėse. Bet susi
durta su kita problema: ligo
ninės pasamdė nemažą skai
čių streiklaužių-slaugių iš 
pfetinių valstijų. Jos lengvai 
praeina pikieto linijas, nes 
slaugių asosiacija nutarė pi- 
kietuoti ramiai, be išsišoki
mų ... .

Ne visos streikuojančios 
slaugės patenkintos ta takti
ka. Jos sako, kad kadangi 
streikas vedamas “respektin- 
gai”, ligoninių administraci
jos nelabai susirūpinusios. 
Nežiūrint to, likusieji Min
neapolis St. Paul organizuoti 
darbininkai stengiasi padėti 
streikierėms. Pravažiuojan
čių sunkvežimių šoferiai kar
tais sustabdo savo mašinas, 
išlipa ir bent trumpam laikui 
įsijungia į pikieto linijas; 
pravažiuojančių autobusų šo
feriai ant savo autobusų už
kabina užrašus, kuriais jie 
solidarisuojasi su streiku.
STREIKAI DOMINIKOJE

Dominikos respublikos sos
tinėje Santo Domingo ir kita
me krašto mieste, Santiago, 
randasi du didžiausi Karibų 
salose Coca-Cola fabrikai. 

mas”, — tiesiog nusilenkia
ma privilegijuotai klasei.

Bet kaip su skirtumu tarp 
aristokrato ir patricijaus? 
“Naujienos“ čia prikergia sa
votišką naivišką sąvoką, kad 
antrasis terminas apibūdina 
"gilesnę prasmę”. Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas, 
betgi, teisingai apibūdina žo
dį patricijus taip:

“1. Senovės Romos turtin
gųjų, kilmingųjų, žemę ir 
valstybę valdančios bendruo
menės. 2. Asmuo, priklau
santis viduramžių miestiėčių 
ir pirklių aristokratijai.”

Apart to, kad “Naujienų“ 
redaktoriaus galvoje visai 
susimaišė klasiniai santykiai, 
jis taipgi menkai nusimano 
apie istoriją. Jis sako, kad 
patricijus yra aristokratas, 
kurio giminė “siekia Romos 
imprijos laikus“. Na, tai kaip 
čia išeina? Juk Weizsacker 
yra grynas vokietis, ir kai 
Romos imperija su savo pa
tricijais egzistavo, kurių ne
menką skaičių romėnai užka
riavo ir naudojo kaip vergus 
Romoje!

“Naujienos” nežino, kad, 
kai dabar naudojamas žodis 
“patricijus“, jis dažniausia 
nieko bendro neturi su Ro
mos imperija. Pavyzdžiui, 
Bostono kai kurių senų tur
tingų anglo-saksiškų šeimų 
nariai (kaip Lodge šeimyna) 
apibūdinami kaip patricijai. 
Tokių pavyzdžių galima pa
duoti daug.

Beje, vedamojo straipsnio 
gale prieš Weizsackerį, kuris 
vaizduojamas beveik išgany
toju, iškelta ir kritika. Sako
ma:

“Bet jis turi ir silpnų pu
sių. Beeinant Berlyno miesto 
mero pareigas, praeitais me
tais jam atėjo noras aplanky
ti Rytų Vokietiją ir išsikalbė
ti su ten pačiu prezidentu. 
Ten nuvyko ir tarėsi. . .”

Ir dargi be “Naujienų“ re
daktoriaus leidimo! ....

Birželio 8 dieną, Coca-Cola 
atleido iš darbo 120 žmonių, 
aiškindama, kad jiems nėra 
darbo. Bet darbininkai greit 
pastebėjo, kad kompanija 
pamaži samdo naujus darbi
ninkus, kurie užima atleistų
jų vietą — bet tie naujieji 
darbininkai nepriklauso prie 
unijos.

Dominikos Coca-Cola strei- 
kieriai dabar uždarė fabriką. 
Streikas, kaip pranešama, 
taipgi vyksta Coca-Cola fa
brike Gvatemaloje. Ten įvy
ko tas pats — dalis darbinin
kų buvo atleisti ir jų vieton 
buvo pasamdyti ne-unijos 
nariai. -į

Coca-Cola Lotynų Ameri
koje ir taip moka savo darbi
ninkams labai žemas algas, 
bet atrodo, kad kompanija 
yra pasiryžusi tas algas dar 
labiau žeminti.
BOSAI NUSILEIDO ....

Madisone, Wisconsino vai-' 
stijoje per 13 savaičių strei
kas tęsėsi Eastex fabrike, 
kuris gamina sunkvežimių 
priekabas. Streikas pasibai
gė tik dalinu laimėjimu, bet 
bosai buvo priversti nusileis
ti bent vienu svarbiu klausi
mu. Per streiko eigą jie 
išmetė iš darbo keturis vado
vaujančius streikierius. Dar
bininkai atsisakė grįžti į dar
bą, iki atleistieji nebus grą
žinti darban. Kompanija del
sė iki pagaliau visas reikalas 
buvo perduotas arbitracijai, 
bet dar prieš arbitracijos 
procesui prasidėjus Eastex 
paskelbė, kad priims išmes
tus darbininkus “šimtu nuo
šimčiu”. “Šimtu nuošimčių” 
reiškia, kad jie neprarado 
jokių senioriteto ar kitų tei
sių. Jiems net buvo užmdkė-

JAV karinės bazės— 
pavojus taikai .

Washingtone sakoma daug 
pompastiškų kalbų apie 
Amerikos kariuomenės “kil
nią misiją” užsienyje, apie 
“taikius” JAV karo veiksmų 
plėtimo planus kitų šalių 
teritorijoje. Tačiau pokario 
metų istorija visiškai panei
gia tokius prasimanymus.

Jungtinės Valstijos karinį 
aktyvumą užsienyje panau
dojo ir panaudoja kaip agre
syvios užsienio politikos 
priemonę, kuria siekiama da
ryti tiesioginį poveikį kitų 
šalių vyriausybėms, teikti 
pagalbą reakciniams reži
mams ir slopinti nacionalinio 
išsivadavimo judėjimus. Pa
vyzdžiui, 1945 metais po Ja
ponijos sutriuškinimo Ameri
kos ekspedicinis korpusas, 
kurio sudėtyje buvo 110 
tūkstančių kariškių, “užtru
ko” Kinijos teritorijoje dėl 
ten prasidėjusio pilietinio 
karo ir okupavo svarbiausius 
šalies strateginius punktus. 
JAV aviacija aktyviai daly
vavo kare gominandininkų 
pusėje. 1946-1949 metais, kai 
Graikijoje vyko pilietinis ka
ras, Amerikos karo lėktuvais 
į šalį buvo permestos dvi 
Anglijos divizijos, kurios da
lyvavo kovos veiksmuose 
monarchistų pusėje. Visai 
neseniai JAV “išplėtė” savo 
karinį aktyvumą Karibų jū- 
rojų — įvykdė ginkluotą ag
resiją prieš mažytę Grenadą 
ir okupavo ją.

Šiuo metu Jungtinės Val
stijos turi daugiau kaip 1500 
karinių bazių ir objektų 32 
šalyse. Užsienyje yra maž
daug 550 tūkstančių Ameri
kos kariškių. Didžioji Ameri
kos karinių bazių dalis yra 
Vakarų Europoje, visiškai 
netoli socialistinių šalių. Čia 
dabar dislokuota 336 tūks
tančiai Ameri. s kareivių ir 
karininkų.

Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje, kurios teritori
ją Pentagonas laiko pagrin
diniu rengimosi agresijai 
prieš Varšuvos sutarties ša
lis placdarmu, yra 235 tūks
tančiai Amerikos kariškių, 
pastatyta apie 200 stambių 
karinių objektų. Ryšium su 
Amerikos pirmojo smūgio 
branduolinių raketų disloka
vimu Vokietijos Federatyvi
nėje Respublikoje, Anglijoje 
ir Italijoje amerikiečiai stato 
šiose šalyse naujas bazes, 
ruošia dirvą naujiems ka
riuomenės kontingentams iš 
JAV permesti.

Antra pagal galingumą 
Amerikos ginkluotųjų pajėgų 
grupuotė dislokuota Toli
muosiuose Rytuose, daugiau
sia netoli Tarybų Sąjungos 
sienų. Pietų Korėjoje, Japo
nijoje ir Filipinuose pastaty
ta daugiau kaip 300 JAV 
karinių objektų, dislokuota 
apie 150 tūkstančių Ameri
kos karšikių.

Didelių JAV bazių yra 
Australijoje, Anglijoje, Ka
nadoje, Pietų Afrikos Respu
blikoje, Diego Garsijos salo
je, Ispanijoje ir kitose šaly
se. Pentagonas plačiai pa
naudoja daugybę nacionali
nių karinių bazių, uostų ir 
aerodromų Egipte, Somaly
je, Kenijoje, Bachreino salo
se.

Grubiai pažeisdamos tarp
tautinę teisę, Jungtinės Val
stijos neteisėtai kontroliuoja 
Guantanamo karinę jūrų ba
zę Kubos teritorijoje.

Jungtinių Valstijų karinių 
bazių tinklas, apraizgęs 
praktiškai visus žemynus, 
Amerikos karinis dalyvavi
mas užsienio valstybių teri
torijose — visa tai nukreipta 
prieš taiką pasaulyje.

V. Burbulis

tos algos už tą laikotarpį, 
kuomet jie, išmesti, nedirbo.

Darbininkai tą savo atsie- 
kimą skaito labai svarbiu 
laimėjimu. S.

VITRAŽO SAKMĖS

Nuotraukoje: Profesorius Algimantas Stoškus.
A. Sabaliausko nuotrauka

“Tarybų Lietuvos vitražis- 
tų darbai yra labai aukšto 
meninio lygio, jie puikiai 
atitinka nūdienos reikalavi
mus ir harmoningai įauga į 
modernią architektūrą”, — 
pasakė žymus vengrų daili
ninkas Jozefas Sent Diordis, 
susipažinęs su naujausiais 
lietuvių meistrų darbais. Jis 
dalyvavo Vilniuje birželio 
mėnesį įvykusiame tarptau
tiniame simpoziume “Vitra- 
žas-84”, kurį surengė TSRS 
Ir Lietuvos TSR dailininkų 
sąjungos.

“Apie Lietuvos vitražo mo
kyklą mes žinojome jau se
niai, tačiau pažintis su nau
jausiais kūriniais pranoko lū
kesčius, — pažymėjo jis. — 
Ypač įdomūs lietuviško vit
ražo pradininko, profeso
riaus Stasio Ušinsko moki
nių — Lietuvos TSR liaudies 
dailininkų profesorių Kazi
miero Morkūno ir Algimanto 
Stoškaus kūriniai. Jie aki
vaizdžiai byloja apie šios 
tradicinės Lietuvoje meno 
šakos antrąją jaunystę”.

Lietuvių vitražistai vis 
dažniau tampa architektų 
bendraautoriais, vitražas iš 
dekoraty vinės detalės perau
ga į savarankišką architektū
ros konstrukciją. Nauju eta
pu ne tik lietuvių, bet ir viso 
tarybinio meno raidoje laiko
mi vitražai — erdvinės kom
pozicijos, pritaikytos bet ku
rioje interjero vietoje — 
lango fone, hole, dekoratyvi
ne pertvara.

Ankstyvu rytą važiavau troleibusu | darbą. Užpakalinėje sėdynėje atsi
sėdo vyras ir moteris. Apygarslai šnekėdami, išlukšteno visų savo drau
gų savybes. Išgirdau, kad vyriškis turįs autoservise gerą pažįstamą. 
„Auksines rankas turi žmogus, bet... jau baigia prasigerti, — girdžiu vy
riškio balsą. — Toks žmogus visiems reikalingas, todėl kiekvienas be 
konjako ar šampano butelio pas Jį neina... Gaila, bet Ilgai taip jis ne
ištvers: kiekvieną dieną apspangęs..."

Kalbasi du žmonės apie savo bendrą pažįstamą, vgall pagalvoti, kad 
sielojasi dėl jo, bet... esu tikras, kad ir šie bruka butelį, jei prireikia 
jo pagalbos. Ir taip visi po kruopelytę, po lašelį, net nesusimąstydami, 
kad taip reikalingą auksinių rankų meistrą braukia IŠ gyvenimo... Atmin
tin jstrigo du žodžiai: „reikalingas žmogus".

Kiekvieną pavasarj, vasarą ar rudenj, kai apsilankau gimtajame kai
me, girdžiu senyvų žmonių atsidūsėjimus: esą reikia pasirūpinti stipres
nio gėrimo buteliais, nes reiksią prašyti traktorininko, kombainininko ar 
vairuotojo paslaugų. O be butelio, patys suprantate, nėra kalbos. Ma
žiau ir girdėjau ne sykį, kaip prievarta (kaimiečių papročiu — iŠ visos 
širdies!) sodino traktorininką, "suarus) sodybinį sklypą, prie stalo, pylė j 
stiklinę vyną ar degtinę, siūlė gerti, nors Čia pat stovėjo galinga tech
nika ir po vaišių jis važiuos pas kitą kaimyną. Kaip nepavaišinsi, jeigu 
toks reikalingas žmogus, stebėjosi kolūkiečiai, kai peikiau jų vaišingumą.

Prisiminiau ir kitą atvejį, atsitikusį su taip „reikalingu" žmogumi. Ka
daise jis kaip „rajono atstovas" dažnai lankydavosi ūkiuose ir bevelk 
visur kaip svečias ir įtakingas asmuo buvo sodinamai garblnglauslon vie
ton, prašomas lenkti sklidiną taurę iki dugno... Laimė, pačiu laiku žmo
gus suprato, kad klimpsta į liūną. Atrodo, argi Iš blogos valios — iš vi
sos širdies — skandinami žmonės, žinoma, tol, kol jie būna . IŠ tiesų 
reikalingi: gali suremontuoti mašiną, suarti sodybinį sklypą ar Šiaip ko
kią kitą paslaugą padaryti. Skaudu, kad dauguma tokių visiems reika
lingų žmonių vėliau atsiduria už gyvenimo borto, tampa niekinami Ir 
niekam nereikalingi.

A. GRAIHYS 
Vilnius

Perskaitęs straipsnį, ir aš noriu pasidalyti mintimis apie duoną, jos 
kalną. j

Gimiau buržuazinėje Lietuvoje. Tėvai turėjo 8 hektarus žemės. Ma
žas būdamas, netekau motinos, todėl mane auklėjo tėvo motina — se
nelė. Duonos, galima sakyti, lyg ir užteko, bet senelė iŠ mažens mus 
mokė ją gerbti. Bardavo, jei pastebėdavo kur nors numestą gabaliuką 
duonos. Ir pridurdavo, kad gali kada nors tekti rinkti trupinius. Taip 
gyvenime ir atsitiko.

1944 m., išvijus vokiečius iš Lietuvos, drauge su kitais jaunuoliais Išė
jau j Armiją. Vieną kartą fronte atsitiko taip, kad mus negalėjo laiku 
aprūpinti maisto produktais, o atsargų irgi neturėjome. Atsitiktinai paste
bėjau ant žemės apie porą saujų duonos trupinių. Jie buvo šlapi, tačiau 
aš juos Iki vieno surinkau ir suvalgiau. Koks tai buvo skanėstas! Nuo to 
laiko kitomis akimis pamačiau duoną, pajutau jos nepakartojamą skonį 
ir didžiulę vertę.

Dabar duonos turime sočiai. Bet ar visi ją branginat Prie upių Ir eže
rų, poilsio vlėtose labai dažnai pastebiu numestą po pusę ar daugiau 
kepaliuko duonos. Matyt, yra Žmonių, kurie nežino tikrosios duonos kai
nos. Ji nepalyginama su ta, kurią mokame parduotuvėje.

V. BAUMILA
Didžiojo Tėvynės karo dalyvis 

Širvintų raj.
Bartkuškio daržininkystės tarybinis ūkis

Vienas reikšmingiausių 
naujųjų darbų — Broniaus 
Bružo vitražas, įkomponuo
tas Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos nuolatinėj atstovy
bės rūmuose Maskvoje. Di
dinga epinė kompozicija, uži
manti tris pastato aukštus, 
burte užburia žiūrovą. Tai 
tarsi Lietuvos žemės dalelė 
su tyliu Nemuno srovenimu, 
volungės giesme, žaliosiomis 
lankomis, su įspūdingais ar
chitektūros ansambliais. 
Gimtinės grožis, krašto isto
rinė praeitis, miesto ir kaimo 
žmonių darbas, kova už tai
ką — tokia pagrindinė dau
gelio naujausių kūrinių tema.

Lietuvių vitražo meistrų 
darbai gerai žinomi visoje 
Tarybų Sąjungoje ir užsieny
je. V. Lenino memorialinia
me centre Uljanovske su-- 
montuotas Algimanto Stoš
kaus vitražas, vaizduojantis 
tarybinės liaudies kelią po 
revoliucijos, kitas jo dar
bas — vitražas “Tėvynė”, 
sugrįžęs iš. jpasaulinės paro
dos “Ekspd-67” Montrealyje, 
dabar puošia Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklą. Didžiuliai 
lietuvių dailininkų vitražai 
buvo eksponuojami Osakoje, 
Paryžiuje, Londone, Vieno
je.

Įkūnyti dailininkų sumany
mus padeda vitražo stiklo 
baras, įsteigtas Vilniaus 
“Raudonosios aušros” fabri
ke. Kasmet čia pagaminama 
po 70-80 tonų stiklo lietuviš
koms vitražo sakmėms.

Romualdas Cėsna
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IŠ VIEŠNAGĖS PO LIETUVĄ
ALDONA ALEKNIENĖ

Šį kartą iš Floridos vyko
me į Lietuvą kitu keliu, ne 
per New Yorką, kaip papras
tai. Pasirodo begalės keliau
tojų agentūros nebesuderina 
lėktuvų maršrutų su Euro
pos lėktuvais — kuogreičiau- 
siai pasiekti užsibrėžtą vieto
vę. Mus nukreipė iš Tampa, 

• Fla. į Atlanta, Georgia. 
Aerodromas didžiulis, sako
ma, vienas didžiausių JAV. 
Gerai sutvarkytas, požemyje 
iš centro traukinėliai išvežio
ja į visas lėktuvų linijas. 
Pirmą kartą* nesusipažinus, 
atrodo klaidu.

Kelionės retai būna be 
nuotikių. Taip ir šį sykį — 
pasikeitė lėktuvą vokiečių li
nijos Liufhansa į Frankfurtą. 
Lėktuvas iš palengvo pradė
jo krutėti. Kapitonas prane
šė jog išvažiuojame. Tolokai 
nuo stoties išėjęs į lauką 
sustojo. Laukėme kada kils į 
orą. Vėl praneša — grįžtame 

• atgal į stotį. Keleiviai išlips.
Sugrįžta, išlipa netoli sėdėju
si mergaitė gal apie 14 metų 
amžiaus. Bet surasti jos ba
gažą iš apie 300 keleivių ėmė 
pusę valandos. Lėktuvas jau 
vėluoja visą valandą. Kyla 
abejonė, ar mes besuspėsime 
Frankfurte pasikeisti į kitą 
lėktuvą į Maskvą. Mūsų lai
mei, lėktuvas nuskrido laiku. 
Mes suspėjome persėsti į 
aerofloto lėktuvą.
MASKVOJE

Pasiekę Maskvą einamu 
per muitinę; kiek daug žmo
nių! Veikia net šešios eiles. 
Inspektoriai atsargiai tikrina 
dokumentus.. O dar tikrinu 
bagažą, ir kitoj vietoj ilgiau^ 
sios eilės. Liko tik valanda' 
laiko. Vėl baimė — pavėluok 
sime. Teks persikelti į kitąl 
aerodromą lėktuvui į Vilnių. ,

Mūsų laimei, pagalba vieno 
pareigūno mus nukreipė į 
priekį, į pirmuosius. Muiti-' 
ninkai bagažą praleido be 
didelio tikrinimo. Greit iš- 
skubėjom į kitą aerouostą.

Kai pasiekėm stotį dar 
buvo 15 minučių, bet lėktu
vas jau buvo pilnas — “nėra 
vietos” — pasakė. Nusimi- 
nėm, kur gausim nakvynę? 
Sėdime. Praėjus keliolikai 
minučių kasininkė pranešė, 
kad^už valandos bus “papil
domas” lėktuvas. Nudžiugo-1 
me.ir tikrai pasiekėme Vilnių 
11:30 v. vakare. Sutiko “Tė
viškės” Draugijos pirminin
kas Pranas Petronis ir kiti 
artimieji.
VILNIUJE

Vilniuje pirmąją dieną mū
sų viešnagei susiplanavome 
gu Generolu P. Petroniu. 
Pirmoji išvyka — į Panevėžį, 
Kupiškį. Nors aš gimusi JAV, 
bet augau Kupiškio apylinkė
je Vėžionių k. Kupiškyje lan
kiau mokyklą. Čia praleistos 
vaikystės dienos — į širdį 
įstrigę brangūs neišdildomi 
prisiminimai. Gražus šis 
kraštas, kiekvieną kartą par- 
vykusi jį lankau. Labai dar 
vis gražėja kupiškėnų kraš
tas, auga naujos statybos, 
tobulėja žmonių gyvenimas. 
Valstybė rūpinasi žnftonių 
sveikata, suteikia sąlygas 
poilsiauti, gydytis.

Sesutė nuvežė prie Levens 
upės prie Kupiškio. Čia 
vyksta didelis projektas, 
ruošiamos marios, kur atei
tyje plačios apylinkės žmo
nės poilsiaus gamtos prie
globstyje. Stovi didžiuliai 
kranai, jau daroma užtvanka 
skersai upę ir klonį. Supiltas 
aukštas pylimas sukaupti pa
vasario vandeniui.
JONIŠKĖLIS

Būtinai norėjome aplankyti 
Antano Bimbos kapą. Pasu
kome link Panemunėlio. Štai 
skersai kelio lentelė “Antano 
Bimbos kapas”. Iš kelio išsu
kome į kapines.

Tik įėjus pro vartus — jo

Plungėje dirbtinių odų gamykloje — kabinete Aldona 
Aleknienė su Direktorium Eigidijų Bulovą.

kapas ir jo paminklas. Natū
ralūs aukštas akmuo, prie jo 
baltas beržas. Įspūdingas 
vaizdas, menantis jo charak
terį. Būdinga, tie, kurie An
taną Bimbą pažinome kaip 
talentingą rašytoją, redakto
rių, taurų, kuklų, pašventusį 
visą savo gyvenimą pažan
gioms įdėjoms — kovai už 
darbo klasę. Visa ta aplinku
ma mus giliai sujaudino. Grą
žo į tėviškę amžinam poilsiui, 
iš kurios jaunuoliu būdamas 
išvyko į platų pasaulį, bet 
meilė savo kraštui nedin
go.. .
ŽEMAITIJA

Prieš išvykstant mums į 
Lietuvą mus Floridoje lankė 
Eigidėjus Bulovas, Plungės 
dirbtinių odų įmonės direkto
rius.

Tik parvykus į Vilnių 
Gen. P. Petronis sako: “Esa- 
tę pakviesti pas E. Bulovą 
gal būtų jums įdomu”. Links
mai sutikome. Norėjome ar
čiau susipažinti su garsiąja 
Žemaitija. '

Atsiuntė mašinėlę — keliai 
geri. Šiemet Lietuvoje gera 
vasara — saulėta ir sausa, 
gal kiek permaža lietaus. 
Derlius visur geras. Laukuo
se kombainai dūzoja išsiri
kiavę vienas po kito į eilę — 
dorojo vasarojų. Kiti iš pas
kos tvarkė šiaudus, suko į 
rulonus. Dar kiti vežė — 
krovė į didžiules stirtas.

Rugių buvusius plotus ra* 
žieną jau arė. Plungė ruošė 
žiemkenčių rudens sėjai.

Graži kalvotoji Žemaitija 
su savo kloniais. Iš Vilniaus 
per porą valandų pasiekėme 
Plungę. Plungėje buvome 
pirmą kartą; atvykome tie
siog į dirbtinių odų gamyklą. 
Mus sutiko direktorius Eigi- 
dijus Bulovas, sekretorius 
Bronius Gražulevičius ir kiti.

Per galvą bėga mintys. 
Štai vėl pasimatome, šį kartą 
jau Lietuvoje. Pasirodo da
bar mažas pasaulis, tik prieš 
savaitę bendravome vienam 
pasaulio kontinente. Dabar 
mus skiria didelė toluma nuo 
karštos Floridos ....

Didžiulis dirbtinių odų fa
brikas, tik įėjus į kabinetą, į 
akis krinta kampe stovinčios 
keturios garbės vėliavos, lai
mėtos pirmą vietą iš visų 
Respublikų. Per keturis pa
skutinius metus iš eilės, 
dirbtuvė vis iškovoja pirmą
ją vietą.

Egidijus Bulovas — jaunas 
vyras, vos 44 metų amžjįus, 
o šiai įmonei jau vadoyajija 
12 metų. Garbė jam už jo 
sumanumą, darbštumą, o 
darbininkams už nuoširdų 
darbą ir kooperaciją!

Dirbtinių Odų Gamykla 
įkurta 1970 metais, o pirma 
produkcija 1971 metais. Pra
džia nebuvo lengva, bet dėka 
darbščių darbininkų, inžinie
rių, technikų — viso kolekty
vo įastangų, (o čia dirba 
apie tūkstantis darbininkų), 
greitai kilo darbo našumas, 
gerėto produkcijos kokybė. 
Gamybon įdiegta daug racio
nalizatorių ir išradėjų patiek
tų pasiūlumų, kas duoda di
delį ekonominį efektą.

Dabar didžiąją pusę gami
namos produkcijos sudaro 
gamyklos inžinierių sukurtos 
odos. Kiekvienais metais są
junginėse mugėse pateikia
ma daug naujų gaminių pa
vyzdžių.

Apžiūrėjome eksponatus. 
Kaip jie dailiai pagaminti. 
Naujuose vis pateikiama ap
dailos raštų, spalvų bei ant- 
spalvių. Daugumoje aukš
čiausios kokybės dalis su 
poliuteretaniniais sluoks
niais. Ši produkcija turi labai 
didelį pareikalavimą, tiekia
mą visoms sąjunginėms Res
publikoms, iš kurių odos ga
lanterijos fabrikai gamina 
įvairius moderniškiausius ga
lanterijos dirbinius.

Gamyklos dirbantiems ge
rinamos darbo ir buities są
lygos: yra vaikų lopšelis-dar- 
želis, įgyvenamieji namai; 
valgykla, gydymo punktas- 
klinika, gerai įrengta poilsia
vietė prie pat Platelių ežero.

Gamyklos pirmūnai gauna 
nemokamus kelialapius už
sienio ir šalies turistiniams 
maršrutams. Gydosi bei ilsisi 
šalies kurortuose. Gražiai su
tvarkyta gamyklos aplinku
ma. Gaivi žaluma, medeliai, 
gražiai žydintys gėlynai. 
Tarsi byloja, kad čia dirban
tys žmonės myli gamtą, ver
tina jos grožį.

Plungės miestas išsidėstęs 
tarp neaukštų kalnų, o tarp 
jų vingiuoja sraunus upelis 
Babrungas, ištekantis iš Pla
telių ežero. Miestas nesenas, 
tapęs valsčiaus centru tik 
1658 metais, nors žmonių čia 
gyventa nuo seno, dar ak
mens ir žalvario gadynėje. 
Tai liudija randami to meto 
namų apyvokos daiktai. 
Plungiečiai garsėjo kaip geri 
kalviai ir kitų amatų meis
trai. Jei kas norėjo ką nusi- 
oirkti, tai keliavo į Plungės 
turgų. Čia galėjo išsirinkti 
dailias
Apkaustus kraitinei skryniai 
ar stogastulpiui viršūnę, pa
sigrožėti medžio drožiniais, o 
patikusį įsigyti.

Amatninkai uždirbo mažai, 
pragyventi buvo sunku. To
dėl liaudis kaip galėdama

ir stiprias klumpes.

kovojo už laisvę ir šviesesnį 
gyvenimą. Matėme centrinė
je Plungės aikštėje skverely
je pastatyą paminklą revoliu
cionieriui V. P. Rekašiūi. Jis 
čia dirbo pogrindinį darbą 
1919 m., Milašaičiuose buvo 
mirtinai sužeistas Plechavi
čiaus gaujos narių ir mirė. 
Palaidotas miesto, kapinėse. 
V. P. Rekašiaus vardu pava
dintas miesto parkas, kolūkis 
ir miesto aikštė. Jam mirus 
revoliucinė veikla nesustojo, 
o 1940 metais atkūrus Tary
bų valdžią Lietuvoje, rajono 
bei šalies atkūrimo darbams 
naujais pagrindais ėmėsi va
dovauti buvę pogrindininkai 
komunistai. Deja hitlerinin
kai nutraukė taikų darbą. 
Liejosi Tarybinių žmonių 
kraujas. Čia jų išžudyta apie 
2 tūkstančiai. Iš fašistinės 
okupacijos Plungė išvaduota 
1944 m. spalio 2 dieną.

Šiandien Plungė rajono 
centras, kur gyvena apie 19 
tūkstančių gyventojų. Di
džiausios gamyklos • ‘‘Lino”, 
susivienijimo fabrikas, dirb
tinių odų gamykla, kombi
nuotų pašarų gamykla. Pla
čiai garsėja liaudies kūrybos 
gaminių įmonė “Minija”. Jos 
gaminiai eksponuojami pa
saulinėse parodose. Tai ne 
tik suvenyrai, bet i ii; baldų 
komplektai su valstybiniu 
ženklu. , f

Daug paslaugų gyvento
jams teikia buitinio aptarna
vimo kombinatas. Yra daug 
kitų įmonių, mokyklų — visų 
čia nesuminėsi.

Lankėmės “Minijos’’ mu
ziejuje, tai liaudies meistrų 
darbai. Kiek čia meninio gro
žio! . . Įvairiausių kūrinių, 
skulptūrų, audinių. Mane su
žavėjo didoka dėžė “Žemai
čių vestuvės”, vaizduojanti 
skulptūroje vestuves.

Mums atsisveikinant su 
malonią, muziejaus vedėja, 
atvyko pilnas turistų didžiu
lis autobusas.

Plungė turi dar vieną Įdo
mybę, tai gražų parką apie 
50 ha. ploto, įrengtą XVIII, 
o jo centre yra kunigaikščių 
Oginskių dvaro kompleksas. 
Dabar ten mokosi jaunieji 
statybininkai.

Užtvenkus Babrungos ūpe 
ir jo vandens lygį pakėlus 9 
metrų susidarė didokas ir 
gražus tvenkinys — Plungės 
marios, siekia ir parko teri
toriją.

Dar vieno parko įžymybė, 
tai Perkūno ąžuolas, jo •lie
mens skersino 1.65 m., o 
šakų lajos skersmuo 25 met
rai. Manoma, kad kažkada 
čia buvęs šventasis miškas. 
Po ąžuolu stovėjęs aukuras, 
6 vaidilutės amžinąją ugnį 
kūrenusios. O dabar čia gera 
pavaikščioti, pastovėti ant 
tiltelio ir stebėti kaip skuba 
Babrungo upė į Miniją, kaip 
srūva, putoja vanduo sutikęs 
kliūtį.

Parke gausu didelių ąžuo
lų, uosių, liepų ir kitų me
džių. Yra užtvenkti septyni 
tvenkiniai. Visada prisimin
sime Plungę — žalią pasipuo
šusią naujais pastatais, įvai
riaspalviais gėlynais ir jos 
darbščius nuoširdžius žmo
nes.

Sakmė
Naktį —
Kalvėj įkalintas — 
Saulę kalu.

Dieną —
Prie girnų prikaltas — 
Duoną

Aš jus 
Tik ar 
Skalsi?

malu.

papenėčiau.
bus mano duona

Aš jums patekėčiau.
Tik ar bus mano saulė

O kad atsako laukti 
Nebūtų sunku — 
Kilnoju kūjį, 
Girnas su'ku. . .

Algimantas Baltakis

Prieš 40 metų buvo išvaduota Lietuva
P. PETRONIS

Tarybų valdžios atkūrimas 
Lietuvėje 1940-siais metais 
tik nepilnus metus džiugino 
Lietuvos darbo žmones.

1941 m. birželio 22 d. 4 
vai. ryto išdavikiškai, nepa
skelbusi karo, fašistinė Vo
kietija užpuolė Tarybų Są
jungą. Jau pirmąją karo die
ną į Tarybų Lietuvą įsiveržė 
fašistinės Vokietijos 40 mo
torizuotų ir pėstininkų divizi
jų, turėjusių apie 700 tūks
tančių karių, 1500 tankų ir 
1200 lėktuvų. Jos smogė 
netikėtą, galingą smūgį ne- 
spėjusioms užimti gynybos 
pozicijas Tarybinės armijos 
dalims ir per savaitę okupa
vo visą Lietuvą.

Vykdydami/Hitlerio ir kitų 
fašistinės Vokietijos vadeivų 
sukurtą ne vokiečių rasės 
tautų pavergimo ir sunaikini
mo planą, fašistai okupuotas 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
dalį Baltarusijos pavadino 
Ostlandu ir jo valdytoju — 
reichkomisaru paskyrė 
Ložę. Valdyti Lietuvą, 
metu vadinamą Lietuvos 
neraline srytimi, buvo
skirtas A.Rentelnas. Jis ir 
apygardų komisarai buvo 
aukščiausieji okupacinės val
džios Lietuvoje organai. Tai
gi, lietuvių tautos valstybin
gumas buvo panaikintas, ir 
okupantai, iš anksto viską 
suplanavę, pradėjo naikinti 
Lietuvos žmones, jų politi
nius, 
nius 
mus. 
telkė
nacionalistus, kurie sąžinin
gai vykdė savo šeimininkų- 
hitlerininkų nurodymus ir 
naikino savo tautos brolius ir 
seseris, padėjo okupantams 
grobti jos gėrybes.

Bet lietuvių tauta, kęsda
ma okupantų ir jų pakalikų— 
buržuazinių nacionalistų — 
siautėjimą bei ekonominę ir 
dvasinę priespaudą, nenulei
do rankų. Lietuvos darbo 
žmonės, supratę, kad ateity-

tuo 
ge- 
pa-

ekonominius, sociali- 
ir kultūrinius laimėji- 
Tam reikalui jįe pasi- 
lietuvių buržuazinius

je okupantai jiems ruošia fi
zinį sunaikinimą, pradėjo ak
tyvų ginkluotą pasipriešini
mą. Tą pasipriešinimą orga
nizavo Lietuvos komunistų 
partija. Ji žadino Lietuvos 
darbo žmonių sąmonėje viltį, 
kad ateis diena, kada oku
pantai bus išvyti iš Lietuvos.

Toji diena atėjo po trejų su 
viršum okupacijos metų — 
1944 vasara. Po galingų Ta
rybinės Armijos smūgių mū
šiuose prie Maskvos, Stali- 
ningr^do, Kursko, Leningra
do in kai kuriu kitų Didžiojo 
Tarybų Sąjungos Tėvynės 
karo operacijų, fašistinės Vo
kietijos kariuomenė patyrė 
didelių nuostolių ir prarado 
galimybę organizuoti aktyvų 
puolimą. Ji begalėjo tik gin
tis. 1943 m. rudenį ir 1944 
m. pavasarį Tarybinė armija 
pasiekė Baltarusiją ir atsidū
rė už 350-400 km nuo 
Lietuvos.

Tarybų Sąjungos Vyriau
sioji karo vadovybė nuspren
dė 1944 m. vasarą įvykdyti 
galingą puolimą Baltarusijo
je, kurio tikslas buvo išva
duoti Baltarusiją, Lietuvą, 
Ukrainos vakarines srytis ir 
dalį Lenkijos. Tas puolimas 
prasidėjo 1944 m. birželio 22 
d. Tarybinė armija pralaužė 
priešo gynybą Baltarusijoje, 
dideles vokiškųjų fašistų ar
mijos grupuotes Vitebsko, 
Minsko ir Bobruisko rajonuo
se apsupo or sunaikino. Ta
rybinės armijos dalys jau 
1944 m. liepos 6 d. pasiekė 
Tarybų Lietuvos rytinius ra
jonus ir pradėjo vyti okupan
tus iš Lietuvos. Liepos 13 d. 
buvo išvaduotas Vilnius, lie
pos 22 d
liepos 27 d. — Šiauliai, rug
pjūčio 1 d. — Kaunas. Iki 
rugsėjo 1 d. • visa Tarybų 
Lietuva, išskiriant Žemaiti
ją, buvo išvaduota. Žemaiti
jos išvadavimui buvo organi
zuotas Tarybinės armijos 
puolimas. Jis prasidėjo spa
lio 5 d. ir iki spalio pabaigos 
Žemaitija buvo išvaduota. 
Tik Klaipėdos m. vokiškieji

Panevėžys,

fašistai išsilaikė iki 1945 m. 
sausio mėn. pabaigos, bet ir 
Klaipėda 1945 m. sausio 28 
d. buvo išvaduota. Tokiu 
būdu, mūšiai vaduojant Ta
rybų Lietuvą tęsėsi 208 die
nas ir naktis. Ją vadavo du 
Tarybinių Ginkluotųjų pajė
gų frontai: 1-sis Pabaltijo ir 
3-sis Baltarusijos. Tų frontų 
dalyse už Tarybų Lietuvos 
išvadavimą ir lietuvių tautos 
laisvę kovojo visų Tarybų 
Sąjungos tautų sūnūs ir duk
terys. Daugiau kaip 80 tūks
tančių tarybinių karių — 
visų tarybinių mirtimi. Jų 
palaikai palaidoti Lietuvos 
žemėje. Kruvini mūšiai Ta
rybų Lietuvoje ją vaduojant, 
buvo tikras internacionalinės 
tautų draugystės pavyzdys: 
rusų, ukrainiečių, baltarusių, 
armėnų, gruzinų, kazachų, 
uzbekų, latvių, estų ir kitų 
tarybinių tautų žmonės 
aukojo savo gyvybę, kad 
būtų laisva, laimingai gyven
tų ir klestėtų lietuvių tauta.

Praėjo 40 metų nuo Tary
bų Lietuvos vadavimo kruvi
nų mūšių dienų. Dėkodama 
Tarybinei armijai — išva
duotojai, lietuvių tauta did- 
džiuojasi, kad ir jos sūnūs ir 
dukterys didvyriškai kovojo s 
tarybiniu partizanų ir Tary
binės armijos eilėse, vaduo
dami savo ir kitų tarybinių 
tautų kraštus iš vokiškųjų 
fašistų jungo. Okupuotoje 
Lietuvoje veikė 92 partizanų 
būriai, kurių eilėse prieš 
okupantus kovojo daugiau 
kaip 10 tūkst. partizanų. 
Fronte, prieš vokiškuosius 
fašistus, nuo 1943 m. vasario 
mėn. iki karo pabaigos kovo
jo 16-oji lietuviškoji šaulių 
divizija. 1944 metais išvada
vus Lietuvą, daugiau kaip 
100 tūkstančių lietuvių (sa
vanoriais ir mobilizuotais) 
papildė Tarybinės armijos 
eiles, ir narsiai kovojo bai

giamose Tarybinės armijos 
operacijose Didžiojo Tėvynės 
karo frontuose Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje ir Vokietijo
je iki pat karo pabaigos.

JUOKAS — DALYKAS RIMTAS

Klaikus sapnas
— ištikimas

Jūs pasaulio

JUMORESKA

prezidentas, 
galjs visam

Taip, taip, neveltui sako
ma: trečias kartas — ne
meluos. Nieko žemėje ne
liks. Tik jūs, ponas prezi
dente, ir aš 
jūsų tarnas.
viešpats, o aš — jūsų de
šinioji ranka.

Ministrui nepavyko nu
raminti

Teko
Tik po 
dozės, 
tiek i 
pasakoti savo klaikųjį sap
ną.

— Žinote, ponai, aš. .. 
aš.. . sapnavau taiką. Jūs 
tik įsivaizduokite! — tai
ką!

Tai buvo kažkas baisaus,

savo poną.
kviesti gydytoją.
geros raminančių 
prezidentas šiek 

nurimo ir pradėjo

Maniakas 
kuris manė 
pasauliui diktuoti savo va
lią, spręsti kitų valstybių 
ir tautų likimus, vienę ry
tą pabudo lyg drugio kre
čiamas.

— Kas atsitiko, ponas 
prezidente? — paklausė 
susirūpinęs karo ministras. 
Jis, laukdamas savo šei
mininko įsakymų, neatsi
traukdavo nuo jo nei die
ną, nei naktį.

— Aš... aš.;. sapna- 
lemeno prezi

dentas, kaukšėdamas dan
timis.

— Neimkit į galvą, po
nas prezidente — šokosi 
raminti savo darbdavį ka
ro ministras. — Aš irgi 
kartais nei šį, nei tą su
sapnuoju. Anąkart sapna
vau baisų sapną, kad 
moj šaly žūsta mūsų 
kinai, kuriuos mudu

vau. .

toli- 
vai- 
pa-

laisvės / ir

mane jaunos moters pavi
dalu. Vienoje rankoje lai
kė baltę balandį, kitoje 
— alyvų šakelę. Aš taip 
persigandau, kad ir dabar 
negaliu atgauti žado. Pa
maniau, kad mums visiems

preziden- 
karo mi- 
akis, su- 
sąmonės

čia visai. .. ne 
beviltiškai nu-

bando išklausti

me-

jau 
to-

karas, kę ir besa- 
Bet mums nėra ko 

Įsirengėme

siuntėme ginti 
demokratijos. Bet kai "pa
budęs pagalvojau, kad 
ten, kur miršta mūsų ka
reiviai, yra gyvybiškai 
svarbus mūsų šaliai regio
nas, iš karto aprimau.

— Ee.. 
tttas. . . -
mojo ranka prezidentas.

•— Tada tikriausiai ter
mobranduolinį karę sapna
vote?
ministras. — Baisus daly
kas 
kyti.
nuogąstauti.
puikias modemiškas slėp
tuves, kur taip pasislėp- 
sim, kad jokios raketos 
nebaisios.

— Ne tttas, ne ttas, — 
mikčiojo prezidentas.

— Tada nieko kita ne
belieka — jums prisisap
navo pasaulio pabaiga, — 
nusprendė ministras. —

Klausydamasis 
to pasakojimo, 
nistras panarino 
svyravo ir be
krito ant grindų. O prezi
dentas vėl ėmė tirtėti, 
kaip kiškis, išvydęs 
džiotoję.

— Taip, taip, jeigu 
prezidentas sapnuoja
kius sapnus, tai kę mums, 
jo pavaldiniams, besap- 
nuoti, — murmėjo gydyto
jas, pildamas ministrui ant 
galvos 
Sapnai 
kartais 
ne tas,

šaltą vandenį. — 
tuo ir baisūs, kad 
prisisapnuoja visai 
ko norima.

Vytautas DAPSAUSKAS
Mažeikių rajono 

Jaunosios gvardijos'1 
kolūkio pirmininko 

pavaduotojas > 
“Laiškas ir Įvykiai”
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K. Marksas rašė: „Mes ne
teigiame, jog valstybės pilie
čiai turi atsikratyti savo re
liginio ribotumo kad galėtų 
nusimesti pasaulietiškus sa
vo varžtus. Mes teigiame, 
kad jie atsikratys savo reli
ginio ribotumo tik tuomet, 
kai nusimes pasaulietiškus 
savo varžtus. Mes nepaver- 
čiame pasaulietiškų klausimų 
teologiniais. Mes teologinius 
klausimus paverčiame pa
saulietiškais. Gana ilgai is
toriją aiškinus prietarais, mes 
prietarus aiškiname istorija“. 
Sis teiginys lyg tr susumavo 
ilgametį laikotarpį, per kurį 
K. Marksas ir F. Engelsas su
vokė religijos, jos kilmes es
mę, Jš principo naujai išaiš
kino ateizmą. Naują religi
jos sampratą sąlygojo ir nuo
dugni istorinių ateizmo for
mų bei religijos kritikos ana
lizė, ir tie aktualūs uždavi
niai, kurie iškildavo revoliu
cinei teorijai ir praktikai.

Savo filosofinių ir sociali
nių politinių pažiūrų evo
liucijoje K. Marksas ir F. 
Engelsas įveike savo pirm
takų istoriškai ribotas pažiū
ras į ateizmą, sugebėjo susie
ti jį su bendrų demokratinių, 
o po to ir proletarinių reika
lavimų praktika. Šio ryšio 
aptikimas ir pagrindimas nu
lėmė kokybinį šuolį ateizmo 
istorijoje. Iš vienos pusek. 
religija neteko savo buvusio 
apriorinio pagrindimo, o iš 
kitos — ateizmas jau supran
tamas ne tik kaip religijos 
neigimas, bet ir kaip teigia
mas pozityvių socialinių, 
gnoseologinių ir dorovinių 
vertybių įtvirtinimas.

Esamų religinių formų kri
tika kartu pripažįstant religi
jos amžinumą arba sudievi
nant kokias nors realias žmo
nių santykių formas, jų „su- 
religinimas" — būdingas vi
sų iki K. Markso buvusių 
ateistinių koncepcijų bruo
žas. K. Marksas ir F. Engel
sas nepripažįsta religijai gy
vavimo teisės, įtvirtindami ir 
pagiįsdami ateizmą ne kaip 
antireligiją, ne perteikdami 
jam anksčiau-religijai būdin
gas funkcijas, o paversdami 
jį bendros mokslinės mate
rialistinės pasaulio socialinio 
pertvarkymo ir komunizmo 
įtvirtinimo teorijos bei prak
tikos momentu.

Visų pakraipų bažnytinin
kai daug padarė, kad diskie- 
dituotų ateizmo sąvoką, pa
smerktų ateistus kaip religi
jos ir dievo priešus, apskelb* 
darni juos amoraliais ir nedo
rovingais žmonėmis, neigian
čiais pasaulio pagrindus, ra
ginančiais įvesti anarchiją 
ir sugriauti visus humaniš
kus principus bei santykius. 
Religinių vaizdinių viešpata
vimo sąlygomis šie prasima
nymai buvo plačiai paplitę 
ir tapdavo masines sąmonės 
stereotipu. F. Engelsas rašė 
aplė vadinamuosius apsišvie
tusius anglus kaip apie vie
šosios nuomonės skelbėjus: 
„. . .paskelbkite, kad netikite 
Kristaus dieviškumu, ir jūs 
būsite išduoti ir parduoti; 
viešai prisipažinkite, kad esa
te ateistas, ir kitą dieną jie 
apsimes nepažįstą jūsų". ,

Marksistinė pažiūra į ateiz
mo esmę ir jo vietą sociali
niame ir dvasiniame gyveni
me yra perėjusi keletą eta
pų. Iš pradžių suprasdami 
ateizmą kaip religijos antite
zę ir jos likviduotoją, K. 
Marksas ir F. Engelsas savo 
pasaulėžiūros t evoliucijoje 
moksliškai apibrėžė religiją 
ir ateizmą, parodė jų glaudų 
ryšį su materialine gamyba ir 
visuomeniniais santykiais, at
skleidė pozityvų ateizmo, 
kaip vientisos mokslinės pa
saulėžiūros komponento, nei
giančio religiją — iliuzorinę, 
ydingą sąmonės formą, — 
vaidmenį.

Viena iš aktualių tuometi
nės religijos kritikos proble
mų buvo paneigti tariamai 
didžiulį religinės morales 
reikšmingumą, jos vaidmenį 
ugdant žmogų, jos gėrio ir 
blogio supratimą, slopinant 
„gyvuliškus" instinktus. Pran
cūzų materialistų ir L. Fo- 
jerbacho veikaluose išsamiai 
kritikuojamas religinės mo
rales šventeiviškumas ir 
veidmalningumas, jos priešin
gumas žmogiškajai esmei ir 

• prigimčiai, religijos preten
zijos būti dorovinių santykių’ 
reguliatore. Prancūzų mate
rialistai demaskavo iš anksto 
nustatytą religinės moralės 
vaidmenį, jos nesuderinamu
mą su besivystančiomis vi
suomeninėmis ir dorovinėmis 
žmonių pažiūromis. Sj meto
dą perėme K. Marksas ir F. 
Engelsas, ir jis tano veiks- 
mjngu ginklu jų kovoje su 
religiniu obskurantlzmu.

ATEIZMAS

KŪMA
NIZMAS
Marksizmo-leninizmo 
klasikai — pasaulė
žiūros klausimais

kurijoje, ir apskritai tikro
vėje tai {vyksta tik tada, kai 
gamybiniai santykiai nebe
atitinka gamybinių jėgų. Pa
sikeitė visuomeniniai santy
kiai pakeičia ir jiems būdin
gas politines, teisines ir mo
ralines normas. Tuo būdu ir 
religija, ir ateizmas yra isto
riškai objektyvūs, taip pat 
kaip objektyvios yra religi
nė ir pasaulietiška moralė. Ir 
prieštaravimo esmė yra ne jų 
priešpastatymas viena kitai, 
o išaiškinimas to, ką Jos „ap
tarnauja".

Realų gyvenimą, kad ir 
koks Sunkus jis būtų, nere
ligingas žmogus suvokia kaip 
tikrovę, o savo j santyki su 
juo jis išreiškia jo esmės 
pažinimu. Ir tada gyvenimo 
kelio pasirinkimas tampa 
moraliniu pasirinkimu, kurį 
sąlygoja aplinka, aplinkybes, 
ir, nepasitenkinimas gyveni
mu yia nepasitenkinimas šia 
aplinka ir aplinkybėmis. Re
ligine dogma trukdo žmogui 
suvokti realu gyvenimą, jo 
priežastis priskirdama ant
gamtiškai legal dievui Kal
tės dievui dydžiu ir paaiški
namas visas žmogaus gyve
nimas. .

Ten kur kalnas Gedimino . . .
RESTAURUOJAMA PILIS

^Kultūros įgarsini

įaus- 
kurti
apie
ski-

Religija suskaldo žmones, 
žemina netikinčiuosius ir ti
kinčiuosius, formuoja šį sus
kaldymą atitinkantį gėrio ir 
blogio supratimą. Gėrio ir 
blogio problema užima joje 
vyiaujančią vietą. Priskirda
ma savo principams gėrio 
pradą ir šitaip pavertusi sa
ve gėrio įsikūnijimu, religi
ja atmeta bet kokią abejonę 
šiais principais. ' „Religinis 
jausmas. . . — rašo K. Mark
sas — laiko save vieninteliu 
geliu Bet kurj sutikta blogį 
ji priskiJia religinio jausmo 
nebuvimui, nes jeigu vienin
telis gėris yra religinis 
mas, tai tik jis ir gali 
gėrį". Tačiau „gėris", 
kurį kalba krikščionys,
naši nuo kitų religijų, kaip 
ir prieš krikščionybe buvusių 
religinių formų, „gėrio".

Veikaluose iki 1844 m., ka
da marksizmo klasikai rašo 
apie moralę, daugiausia kal
bama apie žmogų kaip tokį, 
apie priešinga religijos ir 
mokslo, religijos ir filosofi
jos požiūrį į jį. F. Engelsas 
yra tos nuomonės, kad ,„žmo
gus turi tik pažinti /'pats sa
ve, savimi matuoti visus gy
venimo santykius, vertinti 
juos pagal savo esmę, tikrai 
žmogiškai tvarkyti pasaulį 
pagal savo prigimties reika
lavimus, — tada jis įmins 
mūsų laikų mįslę". Neatsitik
tinai jis pripažįsta būsimą jį 
vaidmenį darbininkų klases, 
kuri turi tik vieną pasirinki
mą — „tarp bado mirties ir 
socializmo". Žmogiškas pa
saulio tvarkymas paneigia 
religinį dievotumą kaip vi
suomenės morales ir žmonių 
bendrojo gyvenimo normų 
pagrindą. Religija sankciona
vo/viduramžių obskurantizmo 
baisybes, ir visa tai ėjo iš 
jos moralės, kuri tikėjimo ir 
jo adeptų gynimą kėlė į pir
mąją vietą moralinių darbų 
gretoje.

Religinės moralės pagrin
das — tarnauti dievui, pel
nyti jo dėkingumą ir pomir
tinę dangaus karalystę. To
dėl ir buvo nepripažįstamas 
šis pasaulis, žmogus buvo 
laidomas melo įsikūnijimu. 
Pirmoji nuodėmei— o teolo
gas aiškina, kad -blogis kilęs 
iš nuodėmės, kaip Damoklo 
kardas kybo viij? žmogaus, 
iškreipdamas jo sampratą 
apie patį save irtžmonių san
tykius. Neigdami pirmąją 
nuodėmę, materialistai kartu 
paneigė pasaulio ir žmogaus 
„pagedimo" amžinumą, pie
šė busimosios žmonijos har
monijos paveikslą. F. Engel
sas rašo: „Mums nė į gal
vą neateina paskelbti pasau
lį, žmogų ir jo gyvenimą me
lu; atvirkščiai, taip nedorai 
elgiasi mūsų priešininkai 
krikščionys: jie pasaulį ir 
žmogų laiko priklausomą nuo 

.^kažkokio dievo malonės, o iš 
tikrųjų tas dievas buvo su
kurtas tik dėl to, kad pats 
žmogus atsispindėjo chaotiš
koje neišlavėjušios savo są- I 
tnonės medžiagoje".
, Religijos viešpatavimas, į 
kuris visada „buvo suponuo- i 
jamas iš anksto", sąlygojo 
tai, kad „politikos, teises, 
moralės žmogus... buvo skel
biamas religingu žmogumi". 
Konstatuodami šį iš pirmtakų Į 
perimtą teiginį, 
klasikai užsibrėžė nurodyti 
jo įveikimo kelius. Tai buvo 
neįmanoma nesuprantant to, 
kas sudaro dvasinių procesų 
apskritai, taip pat ir mora
lės pagrindą. Tik perėję J is-' 
torinio materializmo pozici-

I Socializmą ir komunizmą 
jų priešai apkaltino „bedie
višku materializmu" K Mar
ksas pažymi, kad. pagrįsda
mas materializmą, politiką ir 
moralę, jis femes’ švietėjų 

| pažiūromis. Ateizmo. kaip 
pozityvios pasaulėžiūros ir 
sąmonės įtvirtinimas prancū
zų materializme organiškai 
derinosi su jų politiniu radi
kalizmu. Ir nors toli gražu 
ne visi materialistai teigia
mai žiūrėjo j revoliuciją ar
ba komunizmą — pastarasis 
tik darėsi mokslu, — objek
tyviai jie padėjo juos įgy
vendinti. Štai ičodėl K. Mark
sas ir F. Engelsas skyrė 
jiems tiek daug dėmesio,, 
vertindami juos kaip naujų 
socialinių santykių ir 
jos moralės skelbėjus.

nau-

religi ja

privatinės

Geniali K. Markso pirmta
kų nuovoka, . kad 
sankcionuoja ir remia viešpa
taujančius santykius, pasi
tvirtino. Tačiau ju pažiūros 
buvo koreguojamos. ir tai 
padėjo formuotis mokslinio 
ateizmo teorijai. Buvo moks
liškai išaiškinta ir išvada 
apie ateizmą kaip humaniz
mą. K. Marksas rašė: ,,.. .ate
izmas, dievo neigimas, yra 
teorinio humanizmo tapsmas, 
o komunizmas, privatinės 
nuosavybės neigimas yra tik
rai žmoniško gyvenimo, kaip 
žmogaus savasties, reikala
vimas, praktinio humanizmo 
tapsmas; kitaip sakant, ateiz
mas yra religijos neigimo, o 
komunizmas
nuosavybės neigimo sąlygo
tas humanizmas. Tik neigiant 
šį sąlygotumą — kuris vis 
dėlto yra būtina prielaida. — 
atsiranda pozityviai iš savęs 
paties prasidedantis, pozity
vusis humanizmas.

Tačiau ateizmas ir komu
nizmas nėra pabėgimas, nė
ra abstrakcija, nėra žmogaus 
sukurto daiktų pasaulio, 
daiktuose įkūnytų esminių 
žmogaus galių praradimas, 
nėra į dirbtinį, primityvų pa
prastumą grąžinantis skur
das. Priešingai, ateizmas ir 
komunizmas yra tikras žmo
gaus esmės tapsmas, tikras 
realiosios jo esmes įgyvendi
nimas". Čia K. Marksas pa
naudoja ateizmą kaip analo
giją humanistinei komuniz
mo esmei atskleisti. Kartu jis 
pateikia svarbų teiginį, kad 
ateizmas gali tik teoriškai 
įtvirtinti humantzmą, kai tuo 
tarpu praktinis ateizmas pa
siekiamas tik komunizmui 
nugalėjus. Tuo būdu • pozity
vusis humanizmas yra teori
nio ir praktinio humanizmo 
vienybė. O jo teorinio kom
ponento pagrindą sudaro die
vo neigimas, religijos neigi
mas.

K. Markso pozicija turėjo 
didžiulę praktinę jėgą. Tarp 
ateizmo ir komunizmo įbuvo 
nutiesti tiltai. Jo raginimai 
panaikinti religiją buvo ma
terialiai įkūnyti teoriniame 
teiginyje apie ateizmo ir ko
munizmo savitarpio santykį. 
Vėliau „Vokiečių ideologijo
je" K. Marksas ir F. Engel
sas tarsi susumuos savo re
ligijos įveikimo kelių ieško
jimus, susies jos panaikini
mu su sąlygų pasikeitimu. 
„Si istorijos samprata, — 
rašys jie,’— -skirtingai nuo 
idealistinės, neieško kiekvie
noje epochoje kokius nors 
kategorijos, bet visuomet 
laikosi tikro istorijos pagrin
do, aiškina ne praktiką idė

jas K. Marksas ir F. Engelsas I jomis, bet idėjines formas —» 
galėjo pagrįsti teiginį, kad ir I materialine praktika, ir iš to

marksizmo

Nuotraukoje: Gedimino Pilies bokštas pastoliuose.

Laikas ir metų laikai negailestingai trupina Sąjunginės 
reikšmės istorinio-architektūrinio paminklo — Gedimino 
Pilies — sienas. Todėl šiais metais vasaros pradžioje 
Vilniaus restauravimo tresto meistrai pradėjo Pilies sienų 
restauravimo ir konservavimo darbus: keičiamos senos ir 
sutrupėjusios plytos, taisomos mūro siūlės tarp plytų, 
raudondvario skarda dengiamos palangės, karnizai. Sekan
čius metus Pilis pasitiks atjaunėjusi, pasipuošusi.

Lygiagrečiai ruošiamasi pradėti ir Gedimino kalno šlaitų 
sutvirtinimo darbus.

NEPAMIRŠTAMI SUSITIKIMAI

Nuotraukoje: Rašytojas Jonas Mačiulis kalba susitikimo 
dalyviams apie savo kūrinius.

Antano Martinionio nuotraukos

Vilniaus Gedimino Pilies muziejaus kolektyvas muzieji
ninkams organizuoja įdomias literatūrines vakarones. Jose 
jau dalyvavo rašytojai Julius Butėnas, Vytautas Petkevi
čius, Jonas Mačiulis ir kiti. Jie muziejininkams papasakoja 
apie savo kūrybinius sumanymus, darbo procesą, skaito 
savo kūrinius. Vakaronės turi didelį pasisekimą ir muzie
jaus darbuotojų laikiamos.

, GEDIMINO KALNE - PARODA
Pirmą kartą Vilniaus Gedimino Pilies muziejaus istorijoje 

kalne buvo organizuota liaudies meistro Ipolito Užkurnio 
darbų paroda. Eksponuota apie 20 monumentalių darbų 
istorine tematika: “Birutės pagrobimas’’, “Vaidila”, K. 
Donelaičio “Metai” (įspūdingas darbas), liaudies dievdirbys 
“Svirskis” ir kiti darbai.

Medžiagą paruošė A. Martinionis

Iš Vilniaus mane pasiekė 
itin įdomi knyga: XX a. lie
tuvių dailės istorija, antras 
tomas. Knyga apie laikotarpį 
1900-1940. Prie sudarymo 
prisidėjo geriausios Lietuvos 
dailėtyros jėgos, — redakci
nė kolegija: Petras Aleksan
dravičius, Ingrida Korsakai
tė, Jonas Kuzminas ir Sigita 
Noreikienė; autoriai: Ingrida 
Korsakaitė, Irena Kostevi- 
čiūtė, Jonas Mackonis, Lai
ma Petrusevičiūtė Augusti
nas Savickas, Jūratė Savic
kaitė, Apalonija Valiušlevi- 
čiutė ir Zita Žemaitytė. At
sakinga redaktorė Ingrida 
Korsakaitė, Recenzavo Nijo
lė Tumėnienė.

Ši knyga be abejo bus 
įdomi Amerikos lietuviams 
dailininkams — tiems, kurie 
paliko Lietuvą jau būdami 
subrendę dailininkai, ir 
tiems jaunesniems, kurie pa
liko Lietuvą dar neišsimoks
linę, bet, kurie visvien domi
si ta epocha Lietuvoje.

Tuo atžvilgiu įdomiausias 
skyrius yra pirmas, “Lietu
vių dailė, 1930-1940 m.”Sky- 
riuje gvildenamos sekamos 
temos: Visuomeninio ir kul
tūrinio gyvenimo sąlygos bei 
veiksmai: dailininkų grupuo
tės bei organizacijos ir su
rengtos parodos; dailės kriti
ka ir dailėtyra; lietuvių liau
dies meno populiarumas, ty
rinėjimas, ugdymas.

Informacijoj atžvilgiu kny
ga pavyzdinga. Norite žinoti 
apie individualines ir kolek
tyvines parodas prieškarinė
je Lietuvoje? Prašome. Štai, 
pradedant 1930-ais metais: 
Pirmoji jaunųjų menininkų 
kurinių paroda. Kaunas. 
Ateitininkų rūmai. Laisvės 
ai. 3; kovo 23 d. — balandžio 
7 d. Katalogas. N. Arbit Bla
to kurinių paroda. Kaunas. 
Maironio g. 5; atidaryta ba
landžio 13 d. A. Žmuidzinavi
čiaus, P. Kalpoko, V. Didžio
ko, B. Didžiokienės ir O. 
Dubeneckienės paveikslų pa
roda. Kaunas. Universiteto 1 
rūmai. (Mickevičiaus-Done- 
laičio g. kampas); balandžio 
13-27 Katalogas su iliustr.

Pažymėtos svarbiosios pa
rodos centre ir mažos perso
nalinės parodos provincijoje. 
Pavyzdžiui, skaitome, kad 
tarp kitų parodų, Kaune 
1932 m. įvyko dailininkų gru
pės “Ars” paroda, M. K. 
Čiurlionio galerijoje, at
spausdintas katalogas-alman 
achas, kuriame tilpo arsinin- 
kų credo ir t. t. Bet kitur 
mes randame, kad 1931 m. 
Joniškyje buvo atidaryta T. 
Petraičio dailės paroda, o 
1934 m. V. Brazdžio kerami
kos darbai buvo išstatyti Ma- 
riampolėje Klimaičio viešbu
čio salėje . . . Taipgi pažy
mėtos parodos užsienyje, 
kur dalyvavo lietuviai daili
ninkai, ir užsienio meno pa
rodos Lietuvoje. Pavyzdžiui,

padaro taip pat išvadą, kad 
visos sąmonės formos ir pro
duktai gali būti sunaikinami 
ner'dvasines kritikos, ne iš- 
tirpdant juos „savimonėje* 
arba paverčiant „šmėklomis", 
„vaiduokliais", „keistybėmis" 
ir t. t., o tik praktiškai su
griaunant realius visuomeni
nius santykius, iš kurių yra 
kilę šie idealistiniai plepa
lai, — kad ne kritika, o re
voliucija yra istorijos, taip 
pat religijos, filosofijos ir 
bet kurių kitų teorijų varo
moji jėga".

K. Marksas ir F. Engelsas 
pagrindė komunizmo ir ateiz
mo ryšį, įveikė vulgarų, pri
mityvų vaizdinį apie jų sa
vitarpio santykių dialektiką, 
r tai buvo revoliucinis jų 
ndėlis j mokslinio ateizmo 
teoriją, kurią toliau išvystė 
V. Leninas. Ateizmas kaip 
teorinis religijos paneigimas 
sijungė j bendrą strateginę 

naujos visuomeninės san
tvarkos kovą su senąia. ta
xi neatskiriama jos dalimi.

Jurijus rlSCUCAS 
Maskva

t

ALGIMANTAS BALTAKIS

Vidunakčio tercinos

Kokia tamsi naktisl Ir tu ūmai 
Iš baimės krūpteli: o kur išnyko 
Kalnai ir daubos, medžiai Ir namai?

Kur žmonės dingo? Negi tik iš knygų 
Galėsi sužinoti, kai prašvis, 
Apię jų būvį, tragišką ir nykų?

O gal ir knygų nebėra išvis, 
Tu vienas plynėj po baisaus sprogimo 
Plakies kaip išmesta k rent an žuvis/

i

O Hirosima, šimtas Hirosimųl
O dvidešimto amžiaus pelenai I 
Bet pamažu vėl protas viršų ima:

Nors nieko nematai dar, bet žinai, 
Kad ir tamsoj, kaip ir šviesoj, išlieka 
Namai ir medžiai, daubos ir kalnai.

Ir žmonės. Mūsų rūpesčiai ir siekiai. 
I
I ■■ ■ .

1931 m. įvykusioje Latvijos 
nepriklausomųjų dailininkų 
draugijos parodoje Rygoje 
dalyvavo pakviestas lietuvis 
dailininkas V. Eidukevičius, 
o A. Galdikas išstatė tais 
pačiais metais savo darbus 
Paryžius galerijoje “Atelier 
Francais”. Ir dar tais pačiais 
metais Kauno universiteto 
rūmuose po Lietuvių draugi
jos TSRS tautų kultūrai pa
žinti globa buvo surengta 
Tarybų Ukrainos grafikos, 
knygų ir fotografijos paroda.

Knygos gale randame pa
vardžių rodyklę, paprastų ir 
spalvotų iliustracijų sąrašus, 
taipgi gan ilgokas knygos 
santraukas anglų ir rusų 
kalbose. Iliustravimas gau
sus: telpa net 275 juodai-bal
tos iliustracijos ir 63 spalvo
tos. Tarp pirmos kategorijos 
iliustracijų yra nemenkas 
skaičius istorinių nuotraukų 
iš tos epochos Lietuvos daili
ninkų gyvenimo.

• • •
Prie šios knygos teks su

grįžti prie kitos progos. Kol 
kas norėtųsi padaryti kelias 
pastabas. Koks yra kontinui- 
tetas ir kokios pakaitos Lie
tuvos dailės vystymesi per 
dešimtmečius? Kai pirmiau
sia atverčiau knygos spalvo
tų iliustracijų puslapius (dar 
nepažvelgus į knygos pavadi
nimą) iš karto maniau, kad 
tai šiuolaikinis Lietuvos me
nas. Peizažų, portretų, na
tiurmortų ir kitų siužetų dar
bų stilizacija ir koloritas be
veik nepasikeitė. Žinoma, ki
taip ir negali būti, — juk tai 
tas pats kraštas, kuris įkvė
pia koloritą, o stilizacija turi 
tas pačias šaknis šiuolaikinia
me mene, kuris Lietuvą pa
siekė 20-ame amžiuje vyriau
siai iš Paryžiaus.

Tematika, žinoma, pasikei
tė ir praplatėjo, nes gyveni
mas po socializmu, vienaip ar 
kitaip formuodamasis, be 
abejo yra labiau “visuome
niškas”, “socializuotas”, kas 
beveik automatiškai įveda į 
meną socialiniai jaustas (ar
ba bent atsakomingas) te
mas. Bet stilius tam tikra 
prasme yra kalba, ir kaip 
visomis kalbomis galima iš
reikšti įvairias ideologijas, 
taip ir per skirtingus stilius.

Žiūriu į A. Gudaičio 1933 
m. nutapytą paveikslą “Nau
jakuriai”. Tema klasiška, 
idealizuota: jauna valstiečių 
pora, kūdikis jos glėbyje, 
simbolizuojant pasitikėjimą 
ateitimi, lokalą simbolizuoja 
lyg iš Schagallo pasiskolinta 
raudona karvė ir balta ož
ka — penkios figūros (trijų 
žmonių, dviejų kitų gyvūnų) 
įjungtos į įmantrią kompozi
ciją ir viską jungia neperdė
to, melancholiško ekspresio
nizmo atmosfera .... Bet ar 
ta praeitis taip jau toli nuo 
dabarties? Šiuolaikinis pa
veikslas, pavadintas “Kolų-' 
kiečiai”, nebūtų toks jau 
skirtingas. Kontinuitetas sti
prus.

Tad, ar yra “lietuviška 
tapybos mokykla”? Į tą ne
lengva atsakyti, tikriausiai 
ne mums, čia, Amerikoje. 
Kontinuitetas dar nereiškia 
specifiką. Gal yra Pabaltijo 
mokykla, o gal Šiaurės-Rytų 
Europos mokykla?

Netiesioginiai, ypatingai 
per skyrius apie individuali
nius dailininkus, tas klausi
mas nagrinėjamas XX a. 
Lietuvių dailės istorijoje. 
Dėl šios priežasties, kaip dėl 
eilės kitų, ši knyga mums 
yra tikras lobynas. R. B.

KLAIPEDA. 3C0 kubinių 
metrų gelžbetoninių perden
gimo plokščių Baikalo—Amū
ro magistralės statyboms iš
siuntė uostamiesčio 1-oji 
gelžbetoninių konstrukcijų 
gamykla.

Si įmonė jau ne pirmi me
tai tiekia BAM-ui konstruk
cijas pramoninių objektų, 
gyvenamųjų namų statyboms.
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DARBININKŲ IR KAIMO 
KORESPONDENTŲ SĄSKRYDIS

Birželio 12 d. Kaune j vy
ko VIII respublikinis darbi
ninkų ir kaimo koresponden
tų sąskrydis. Į j| atvyko di
delis spaudos, radijo, televi
zijos visuomeninių talkinin
kų būrys, respublikinių laik
raščių ir žurnalų, miestų ir 
rajonų laikraščių redaktoriai, 
kiti atsakiusi masinės infor
macijos priemonių darbuoto
jai, partijos miestų ir rajonų 
komitetų sekretoriai, spau
dos platintojai.

Lietuvos KP CK sekreto
rius L. Šepetys perskaitė Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
sveikinimo laišką sąskrydžio 
dalyviams.

Didelei darbininkų ir kai
mo korespondentų bei žur
nalistų grupei sąskrydžio 
proga paskirti valstybiniai 
apdcvanojimai. Juos įteikęs, 
L. Šepetys šiltai pasveikino 
apdovanotuosius ir visus są
skrydžio dalyvius.

— Tapo gražia tradicija,— 
toliau pasakė drg. L. Šepe
tys, — kas keleri metai susi
rinkti aktyviausiems spau
dos, televizijos ir radijo ne
etatiniams korespondehtams 
j respublikinius sąskrydžius.

Tarybinė spauda, radijas ir 
televizija buvo ir tebėra vi
saliaudinė tribūna. Partija 
visada per spaudą, televiziją 
ir radiją tariasi su liaudimi. 
Čia daug padeda išaugęs 
idėjinis-politinis ir ypač da
lykinis visų žurnalistų, taip 
pat ir neetatinių korespon
dentų lygis, jų visuomeninės 
pareigos supratimas.

Po TSKP XXVI suvažiavi
mo mūsų spauda ėmė kūry
biškiau ir aktyviau nušvies
ti aktualius komunizmo kū
rimo klausimus. Padidėjo jos 
publikacijų dalykiškumas ir 
brandumas. Tačiau praktika 
rodo, jog ir toliau svarbiau
sia spaudos, televizijos ir ra
dijo darbe yra sukoncentruo
ti dėmesį nuolat iškylantiems 
naujiems aktualiems klausi
mams svarstyti ir spręsti. Juk' 
dar Leninas šio šimtmečio 
pradžioje yra pasakęs;, 
„Laikraštis atsHkd ūž višką".!

O uždaviniai išties labai 
dideli. TSKP CK 1983 metų 
birželio ir gruodžio, 1984 me
tų vasario ir balandžio ple
numų nutarimai, TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
draugo K. Černenkos kalbo
se išdėstyti teiginiai bei iš
vados — tai platus temų, 
problemų ratas kiekvienam 
spaudos leidiniui, kiekvie
nam žurnalistui, darbininkų 
ir kaimo korespondentui.

Ypač dabar svarbu giliai 
ir išsamiai nagrinėti pramo
nės ir žemės ūkio gamybos 
intensyvinimo, darbo draus
mės plačiąja šių žodžių 
prasme, darbo našumo kėli
mo, darbo kokybės gerini
mo, žaliavų ir materialinių 
gėrybių taupymo klausimus, 
sumaniai siejant juos su 
kiekvieno tarybinio žmogaus, 
pareigos ir atsakomybės di-^ 
dinimu, jo tolesniu dvasi
niu augimu, idėjiniu-politiniu 
brendimu. Jūs galite ir turi
te būti labiau operatyvūs. 
Ypač aktualu dabar plačiai 
nušviesti žemės ūkio darbus 
prižiūrint pasėlius, ruošiant 
pašarus, mobilizuojant žem
dirbius įvykdyti visus socia
listinius įsipareigojimus.

Skaitytojų, radijo ir tele
vizijos klausytojų laiškai, 
darbininkų ir kaimo kores
pondentų informacijos, — to
liau kalbėjo drg. L. Šepetys, 
— tikslus viešosios nuomo
nės barometras, gausus min
čių. gyvenimiškos patirties, 
masių iniciatyvos šaltinis.

Netrukus minėsime Tary
bų Lietuvos išvadavimo iš fa
šistinės okupacijos 40-metį, 
vėliau — Didžiosios Perga
lės 40-metį. Tai bus proga 
dar kartą pagerbti tarybinių 
žmonių žygdarbį, atvėrusį 
kelią daugeliui tautų ir šalių 
į laisvę, nepriklausomybę. ir 
socialinę pažangą. Vaduo
jant mūsų respubliką, daly
vavo ir geriausi lietuvių tau
tos sūnūs bei dukros, susi
telkę 16-osics Lietuviškosios 
Raudonosios vėliavos ordi
no divizijos, -kituose Ta
rybinės Armijos daliniuo
se, partizanų būriuose. 
O ir pasiekus pergalę, 
kova už Tarybų valdžios 
įtvirtinimą respublikoje tebe
vyko. Su ginklu rankose už 
ją kovojo liaudies gynėjų 
būriai, partinis-tarybinis ak
tyvas. Kilni darbininkų ir 
kaimo korespondentų parei

ga — išsamiai ir nuoširdžiai 
papasakoti apie tas rūsčias 
išmėginimų dienas, žuvusius, 
siekusius pergalės prieš ne
apkenčiamą fašizmą. Šią su
kaktį turi kuo ryškiausiai pa
žymėti visa respublikos spau
da. Svarbu, kad pasiruošimas 
kiekvieno rajono, gyvenvie
tės išvadavimo šventei ir 
pati šventė vyktų susitelki
mo apie TSKP Centro Ko
mitetą, tarybinių tautų drau
gystės, proletarinio interna
cionalizmo, patriotizmo dva
sia. Drauge tai labai puiki 
proga įtaigiai atskleisti isto
rinius socializmo pranašu
mus. gyvybinę TSKP nacio
nalinės politikos jėgą, jos 
reikšmę vystant visų broliš
kų respublikų, tarp jų ir Ta
rybų Lietuvos ekonomiką bei 
kultūrą.

Didžiojo Tėvynės karo te
ma aktuali ir kita prasme. 
Kaip niekad šiandien svar
bus yra taikos gynimo klau
simas. JAV ir jų sąjunginin
kai iš NATO pradėjo naują 
ginklavimosi varžybų etapą, 
ruošiasi perkelti jas į kos
mosą. Tai dar labiau aštrina 
padėtį, priartina branduoli
nio karo grėsmę.

TSKP ir Tarybų valstybė 
deda didžiules pastangas, 
kad būtų užkirstas keltas 
branduoliniam karui. Mūsų 
visų pareiga — stiprinti Ta
rybų šalies ekonominę ir gy
nybinę galią, skiepyti žmo
nių širdyse tarybinį patrio
tizmą, meilę savo socialisti
nei Tėvynei. Drauge turime 
duoti ryžtingą atkirtį impe
rialistinės propagandos pra
simanymams, ideologinių 
priešų skleidžiamiems gan
dams, priešiškos mums bur
žuazinės ideologijos diversi
joms.
' TSKP CK 1983 m. birželio 

plenumas masinės informaci
jos ir propagandos priemo
nėms iškėlė uždavinį didinti 
publikacijų veiksmingumą, jų 
poveikį žmogui, įvykių rai
dai. Deja, mūsų spaudos pus
lapiuose, televizijos ir radijo 
laidose.,dąr pasltąikor pilkų,, 
nepatrauklių, nei proto, nei 
ausmų nepaliečiančių straips
nių, korespondencijų. Nere
tai jaučiamas susmulkėjimas, 
apeinamos svarbiausios prob
lemos. Svarbių temų vietą 
kai kurių rajonų ir miestų 
spaudoje kartais užima ištęs
ti susirinkimų, pasitarimų ap
rašymai. Partijos miestų ir 
rajonų komitetams, laikraš
čių redakcijoms reikėtų pa
galvoti, kaip sumažinti tokio® 
medžiagos spausdinimą.

Miestų ir rajonų laikraš
čiai — labai svarbus parti
nės propagandos įrankis. 
Šiuos laikraščius sistemingai 
skaito dauguma gyventojų. 
Jų darbą gerinti įpareigoja 
ir naujasis TSKP CK nuta
rimas dėl vietinės spaudos 
uždavinių. Nemažą vaidmenį 
atlieka daugiatiražiai laikraš
čiai, arčiausiai gamybinių 
kolektyvų esantys spaudos 
leidiniai. Tai svarbūs įmonių 
ir susivienijimų partinių or
ganizacijų ir administracijų 
pagalbininkai sprendžiant ga
mybos) darbo kolektyvų auk
lėjimo) problemas. Juose 
ypač drąsiai ir principingai 
turėtų I skambėti eilinių dar
bininkų, specialistų balsas.

Džiugu. kad žurnalistai 
nuolat ieško naujų darbo su 
skaitytoiais, spaudos aktyvu 
formų. Šiemet gegužės 5 die
ną pirmą kartą Vilniuje. 
Vingio parke, įvyko įspūdin
gas spaudos, radijo ir televi
zijos darbuotojų, knygų lei
dėjų masinis susitikimas su 
skaitytojais, klausytojais, žiū
rovais. Tokie susitikimai tu
rėtų tapti tradiciniais.

Baigdamas drg. L. Šepetys 
pabnkėjo visiems spaudos 
darbuotojams^geriausioa sėk- 
mėc. | A

Pranešimą sąskrydyje pa
darė Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungoj- valdybos pirminin
kas, ,Tiaros” laikraščio re
daktorius A. Laurinčiukas. Jis 
plačiai apžvelgė respublikos 
spaudos darbuotojų, jų gau
saus aktyvo veiklą, pažy
mėjo. kad vykdant partijos 
iškeltus masinės informacijos 
priemonėms uždavinius res
publikoje nemažai nuveikta.

Šiais metais už geriausiai 
organizuojamą masini darbą 
miestų, rajonų laikraščiuose 
TSRS žurnalistų sąjungos val
dybos sekretoriatas paskyiė 
M. Uljanovos premiją ir di
plomą Jonavos rajono laik
raščio „Jonavos balsas” ko

lektyvui. RespublikSs Žurna
listų sąjungai paskirta TSRS 
žurnalistų sąjungos pereina
moji vėliava už karių šefa- 
vimą.

Kai kas įrodinėja, — pa
brėžė pranešėjas, — kad su
dėtingas XX amžiaus gyve
nimas reikalauja iš žurnalistų 
ir sudėtingos rašinių formos. 
Manome, kad ne tai žvarbiau
sia. Dar svarbiau yrą tai, kad 
žmonės iš laikraščių ir žur
nalų puslapių žvelgtų gyvo
mis akimis, prabiltų natūralia 
kalba. O juk kartais būna, 
kad žurnalistas, rašydamas 
apie žmogų su plačiu dvasi
niu pasauliu, žvelgia į jį per 
aprūkusį ir nenušveistą lan
gelį. Štampai sužaloja ir 
geriausius žmonių portretus, 
ir pačius žurnalistus.

Didelė paspirtis žurnalis
tams — skaitytojai. Jų laiš
kai redakcijoms — tai savo
tiškas visuomeninio ir eko
nominio klimato barometras, 
ir šios virpančios gyvos ro
dyklės niekas neturi teisės 
ignoruoti. *

Kada žmogus rašo skundą? 
Kai patiria neteisybę, kai 
mato, kad laužomos teisinės 
ir dorovinės socialistinio gy
venimo normos. Jeigu pilietis 
į iškeltą problemą laiku gau
tų atsakymą iš cecho virši
ninko, profgruporgo, jam ne
reikėtų kreiptis į direktorių, 
partinės organizacijos sekre
torių, deputatą. Jeigu pasta
rieji įsiklausytų j piliečio 
balsą, spręstų klausimą, jam 
nereikėtų rašyti į aukštesnes 
instancijas. Už kiekvieno laiš
ko slypi žmogus ir jo sudė
tingas pasaulis. Todėl niekas 
neturi teisės atėjusį į redakci
ją laišką paimti kietąis biuro
krato pirštais, skaityti šalto
mis formalisto akimis.

LKP CK remia spaudos pa
stangas aštriai, bet pozity
viai kelti problemas. Geriau 
į spaudos kritiką atsako riri- 
nlsterijos ir žinybos. Tačiau 
toliau lieka aštri teigiamų 
medžiagų veiksmingumo 
blema. Ministerijos ir žinybos 
be redakcijos raginimų ne
informuoja skaitytojų, kas pa
daryta skleidžiant spaudoje 
aprašytą kolektyvo darbo tei
giamą patirtį.

įsisavinta nauja veiksminga 
darbo su darbo žmonių laiš
kais forma — atviro laiško 
dienos. Jos sėkmingai praėjo 
Panevėžio, Alytaus, Kapsuko, 
Šiaulių miestuose, Švenčionių, 
Rokiškio ir kituose rajonuose. 
Nauja šiame darbe yra tai, 
jog žurnalistai Sujungia jė
gas su partijos imiesto ar ra
jono komitetais, vykdomai
siais komitetais, ministerijo
mis. Veiksmingumo ir viešu
mo principai įtvirtinami iš
spausdinus laiškų dienų re
zultatus laikraščio puslapiuo
se.

Partija ir vyriausybė ener
gingai ieško rezervų šalies 
ekonominiam gyvenimui iš
vystyti. Mūsų respublikoje, 
kaip žinia, vykdomas ekspe- 
.rimentas Vietinės pramonės 
ministerijos bazėje. Tobulina
mas valdymo aparatas. Ta
čiau ir tobuliausiai sukurtas 
valdymo aparatas neduos 
laukiamų rezultatų, jeigu dar
bovietėse nebus drausmės, 
tvarkos ir kolektyvinio susi
klausymo. Kai kuiie ūkiniai 
vadovai ir net žurnalistai 
mano, kad praeitais metais 
pradė’.as visasąjunginis žy
gis už darbo drausmę yra 

•trumpalaikė’ kampanija. To
kioms nuotaikoms neturi pa
siduoti spauda, radijas, tele
vizija. Į kovą už sąmoningą 
drausmę visose mūsų gyveni
mo sferose turi įsijungti dar- 
drininkų ir kaimo korespon
dentai, kurie esamą situaciją 
kasdien mato savo v akimis, 
girdi savo ausimis.

Žurnalisto žodis gali būti 
švelnus, gali būti piktas, — 
pasakė A. Laurinčiukas, — 
bet niekada negali būti abe
jingas. Talentas ir abejingu
mas — tai dvi nesutaikomos 
sąvokos. Lietuvos žurnalistai 
su bolševikiniu atkaklumu 
puola ir puls buržuazinę ide
ologiją, propaguos tarybinio 
gyvenimo grožį ir nesitaiks
tys su tais, trūkumais, kurie 
iškyla statant didelį ir pras
mingą rūmą. Kovodami už 
komunizmo idėjų pergalę, 
niekada nebūsime abejingi, 
niekada nerašysime bejaus
me ranka. Ieškosime artimiau

sių kelių į žmogaus širdies 
gelmes.

Sąskrydyje kalbėjo Lietu
vos TSR valstybinio televizi
jos ir radijo komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Sin
kevičius, gamybinio meno 
verslų ir suvenyrų susivieni
jimo „Dovana” Dūkšto cecho 
mezgėja, „Komjaunimo tie
sos” laikraščio neetatinė ko
respondentė A. Sopčikaitė, 
Kelmės rajono „Naujo kelio” 
kolūkio vyriausiasis agrono
mas, „Valstiečių laikraščio” 
neetatinis korespondentas V. 
Dambrauskas, Prienų rajono 
Užuguosčio vidurinės mokyk
los direktorė, rajono laikraš
čio „Naujas gyvenimas” ne
etatinė korespondentė A. 
Strumilienė, Klaipėdos jūrų 
žvejybos uosto gamybinio 
mokymo vyresnysis meistras. 
„Lietuvos žvejo” dugiatiražio 
laikraščio neetatinis kores
pondentas V. Kalašnikovas, 
Kauno rajono laikraščio „Ko
munizmo vėliava” redaktorė 
T. Mačiulienė, Skuodo rajono 
Mosėdžio Tarybų Lietuvos 
40-mečio kęlūkio partinės 
organizacijos sekretorius, ra
jono laikraščio „Mūsų žodis" 
neetatinis korespondentas P. 
Stankus, „Vilniaus statybos" 
tresto brigadininkas, „Sovets- 
kają Litva” laikraščio neeta
tinis korespondentas A. .Gri
nius, Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto do
centas, „Kauno tiesos” ir 
Valstybinio televizijos ir la- 
dijo komiteto neetatinis ko
respondentas P. Misevičius.

Sąskrydyje kalbą pasakė 
TSKP CK propagandos sky
riaus vedėjo pavaduotojas V. 
Sevrukas.

Sąskrydžio dalyviai labai 
pakiliai pasiuntė sveikinimo 
laišką TSKP Centro Komite
tui, TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkui draugui K. Čer
nenkai.

Priimtas kreipimasis į vi
sus respublikos darbininkų ir 
kaimo korespondentus, spau
dos darbuotojus.

Uždarant sąskrydį kalbėjo 
Lietuvos KP CK propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedėjas 
J. Kuolelis. I

\ ELTA

irs 
rizia 
gimtinėn
Jeigu Vytautui Balai- 

šiui, dvidešimt vienerių 
metų vyrui, keturiasdešim
taisiais būtų pasakę, kad 
išeina iš /gimtojo Laičių 

< kaimo daugiau kaip šeše- 
? rlemi metams, jis, žino

ma, botų tik nusijuokęs. 
Kur matytai Motina —• 
serganti, jaunesnysis bro
lis irgi dar neperdidžiau- 
sias darbininkas, tik ką 
palaidojo tėvą...

—. Kaip mes gyvensim 
be tavęs, —- dūsavo mdti- 

X na, springdama ašaromis, 
drebančiais pirštais glosty
dama sūnaus galvą.

Žiūrėjo Vytautas į skaus
mo ' pritemdytas jos akis, 
Ir pats vos ašaras sulaikė.

— Praeis metai, sugrį
šiu, — bandė nuraminti 
motiną sūnus. — Tokia 

' jau vyrų dalia — reikia 
pabūti kareiviui

.. .Pabradės smėlynai ir 
gaivūs pušynai tapo karei
vio namais. Žvalumo vai
kinui nestigo. Nenutildavo 
dainos. įvairiausių tautybių 
vaikinai pasidarė artimi, 
kaip broliai, dalinosi 
džiaugsmu ir ilgesiu.

Tas sekmadienio rytas, 
saulėtas ir šiltas, tarybi
niams žmonėms turėjo 
būti poilsio diena.

— Ką ten -r- numojo 
ranka, pasakodamas Vy
tautas. — Ta diena mums 
sprogo kaip pilna parako 

l statinė...
Išrikiavo 619 artilerijos 

pulko“ vaikinus aikštėje. 
Kažkur tolumoje girdėjosi 
duslūs, įtartini sprogimai. 
„.Mokosi šaudyti,- —- nu
sprendė Vy||»u|ą|. — Bet 
kodėl vadą^j joks nera
mus?” Atsistojo jis, jau
nas, stiprus, ir tarsi pri

trūko žodžių. Pagaliau:

Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitete

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitete įvyko 
kai kurių ministerijų, gamy
binių susivienijimų ir įmo
nių vadovų pasitarimas, ku
riame buvo apsvarstyti res
publikos pramonės darbo per 
penkis mėnesius rezultatai.

Pasitarime kalbėjęs Lietu
vos Komunistų partijos CK 
sekretorius A. Brazauskas 
pažymėjo, jog ’ respublikos 
pramonė pirma laiko įvykdė 
produkcijos realizavimo, dar
bo našumo, daugumos svar
biausių rūšių dirbinių gamy
bos penkių mėnesių planą. 
Virš plano realizuota produk
cijos už 110,2 milijono rub
lių. Darbo našumas padidėjo 
5,9 procento. To dėka gauta 
daugiau kaip keturi penkta
daliai N gamybos prieaugio. 
Sėkmingai vykdoma užduotis 
padidinti virš plano darbo 
našumą 1 procentu, gerokai 
virš plano sumažinti produk
cijos savikainą.

Ūkinių vadovų dėmesys 
ypač buvo atkreiptas į tai, 
kaip vykdomi įsipareigojimai 
tiekti produkciją pagal sutar

Akademiniame operos ir baleto teatre įvyko vilniečio 
kompozitoriaus J. Bašinsko baleto “Užkeikti vienuoliai” 
premijera. Libretą mūsų literatūros klasiko A. Vienuoliai 
legendos motyvais parašė ir spektaklį pastatė respublikos 
liaudies artistas V. Grivickas. Pagrindinius vaidmenis 
atliko Lietuvos >TSR Liaudies artistė L. Aškelovičiūtė, 
respublikos nusipelnęs artistas J. Katakinas, baleto 
solistai V. Chlebinskas, D. Kiršys ir kiti.

Nuotraukoje: Scena iš baleto “Užkeikti vienuoliai”.
A. Sabaliausko nuotrauka

. ’ — Karas, draugai rau- 
donarmiečiail lėks kautis.

.. .Buvo pradėta formuo
ti 16-oji Lietuviškoji divi
zija. Pašaukti vaikinai mo
kėsi karo meno. Vytautą 
paskyrė artileristų žvalgu.

Nepamirštami buvo mū
šiai prie Oriolo.

— Niekaip neįsivaizda
vau, kad iš tos maišaties 
dar galima būtų išeiti gy
vam, — pasakoja Vytau
tas. — Daug mūsiškių kri
to didvyriškai, aukodamie
si, nebijodami nei mirties, 
nei Švilpiančių kulkų. Ir 
tik Tėvynės meilė išmokė 
taip kovoti ir nugalėti...

Artileristai pėda po pė
dos, žingsnis po žingsnio 
veržėsi į' priekį. Vytautas 
akyla akimi surasdavo 
kulkosvaidžių lizdus, dzo- 
tus, vadavietes... Tiesiu 
taikymu artileristai gesin
davo vieną ugnies . židinį 
po kito. Net ' šimtą kilo
metrų kaudamiesi vijo 
priešą.

Vieną dieną vadas prie 
Vytauto BalaiŠio krūtinės 
prisegė pirmąjį medalį — 
„Už drąsą”.

Už nugaros pasiliko 
Oriolas, Baltarusijos miš
kai ir lygumos. O štai jau 
ir Lietuva. Subačius...

— Draugas leitenante, 
leiskite užsukti pas moti
ną. Tiek metų nemačiau... 
— išdrįso vieną rytą pa
prašyti Vytautas.

— Kiek kilometrų?
— Apie dvidešimt.
— Skolinkis dviratį ir 

pi lk. ..
Ir nudžiugusiam kariui 

dar priminė:
— Žiūrėk, vakare, kad 

būtum savo vietoje!
— Būsiu! . <
Neapsakysi, kiek džiau

gsmo buvo motinai, bro
liui, seseriai. Visur suspė
jo jaunas karysl O kaip 
Aldona, ta kaimynė, apie 
kurią atokvėpio valando 
mis galvota? Ar ji dar lau
kė kareivėlio?

Tik dvi valandas Vytau* 
tas Balaišis viešėjo, tėviš
kėje. Dvi valandas — kupi
nas ir džiaugsmo, ir atsi
sveikinimo kartėlio.

...Šiauliai pasitiko 16- 
ąją Lietuviškąją diviziją

U»J »*! •' <• ».1 * T • ' '** • • .

griausmingu grūmojimu. O 
karšta ir saulėta vasara 
padvelkė mirties šalčiu. Ir 
vėl dieną ir naktį, netilo 
mūšiai. Nors kaip stengėsi 
fašistai susigrąžinti Siau
bus, bet jiems nepavyko. 
Tarybiniai kariai stovėjo 
kaip mūras.

Gavo į kailį fašistai ir 
prie Tilžės, kur irgi su 
savo baterija ’kovėsi Vy
tautas. ‘ .

— Klaipėdoje buvo Irgi 
karšta, w pasakoja. ‘ Vy
tautas. — Kelis kartus fa
šistai puolė, bet su. dide

liais nuostoliai* buvo at? 
remti, ' ./? j.! ••

Vieną hąktĮ *' artileristai 
perėjo į pirmąsias Dnjjas, 
Naktis buvo? tamsi. Spaudė 
Šaltis., Vaikinai laukė ryto ? 
ir puolimo, > vienl^niego* 
jo, kiti dūmojo, p. treti 
rąžė motinoms, seserims, 
nuotakoms laiškus. , Kai 
kurie jų paskutinį . kartą 
rašė,.. 4’ ■

įdienojus vadas pasi- • 
i kvietė Vytautą ir įsakė: .

— Pranešk pabūklų va- 
damy kad pasiruoštu puo
limui ■ :

Patranka nuo patrankos 
stovėjo per šimtą metrų. 
Jos buvo gerai užmaskuo
tos, slėpė miškas Ir di
džiulės sniego pusnys. 
Tačiau nuo vienos per
bėgti prie kitos buvo la
bai rizikinga. Už keturių 
šimtų metrų nuo tarybinių 
artileristų aukštumoje įsi
tvirtinę hitlerininkai viską 
matė kaip ant delno. * \

Būk atsargus, — pa
tapšnojęs per petį, pasa
kė leitenantas Tyla.

— Kaip nors pralįstu...
Tai pabėgėdamas, z tąl 

vėl Šliauždamas,/ Vytautas 
vykdė uždavinį. Priešai 
$ekė kiekvieną jo žingsnį, 

<Saudė iš ' kulkosvaidžių v 
kaip pasiutę. Vaikinas 
kartkartėmis apsimesdavo 
užmuštu, bet ir vėl pakil
davo. Pirmąsyk per visą 
karą jis pajuto' taip arti 
savęs mirtį.

Už šį žygdarbį Vytautui 
Balaišiui prie krūtinės 
buvo prisegtas Raudono
sios vėliavos ordinas.

Karą Vytautas baigė 
prie Liepojos.

tis. Produkcijos realizavimo 
planas atsižvelgiant į tieki
mų pagal sutartis įsipareigo
jimų įvykdymą per penkis 
mėnesius įvykdytas 99,2 pro
cento. Kai kurie susivieniji
mai ir įmonės nepatiekė var
totojams produkcijos už di
deles sumas. Daugeliu atvejų 
tai atsitiko dėl to, kad nebu
vo reikiamos kontrolės, ne
pakankamai organizuotai 
dirbo įmonių komercinės tar
nybos. Analizė rodo, jog pa
dėtį galima ištaisyti ir pasiek
ti, kad visi be išimties dar
bo kolektyvai įvykdytų įsi
pareigojimus pagal sutartis. 
Toks uždavinys iškeltas įmo
nių administracijai ir parti
nėms organizacijoms.

Pasitarime buvo detaliai 
apsvarstyti produkcijos savi
kainos mažinimo klausimai. 
Pažymėta, jog nors ir pasiek
ta tam tikrų laimėjimų nau
dojant darbo ir materialinius 
išteklius, dar yra trūkumų. 
Kai kurios organizacijos ir 
įmonės padidino produkcijos 
savikainą. Nemaža kolektyvų 
neįvykdo pasitiktinių planų

papildomai sumažinti savikai
ną 0,5 procento.

Pasitarime numatytos prie
monės, kurios turi padėti 
respublikos pramonei sėk
mingai įvykdyti pirmojo pus
mečio ir ketvirtųjų penkme
čio metų planą pagal visus 
techninius ir ekonominius ro
diklius, įvykdyti įsipareigo
jimus pagal sutartis, taip pat 
užduotis papildomai suma
žinti savikainą.

Pabrėžta, kad pagrindiniai 
ūkinių vadovų ir partinių or
ganizacijų uždaviniai sie
kiant numatytų tikslų yra — 
visokeriopai intensyvinti ga
mybą diegiant mokslo ir 
technikos laimėjimus, nuolat 
didinti darbo našumą, dirbi
nių, taip pat masinės paklau
sos dirbinių, gamybą su ma
žesnėmis lyginamosiomis są
naudomis, nagrinėti ir prak
tiškai panaudoti ekonominio 
eksperimento patyrimą ple
čiant įmonių teises ir didi
nant jų atsakomybę už darbo 
rezultatus, skatinti ūkinę ini
ciatyvą. ELTA

TSRS— VDR ryšių 
specialistų darbai

VILNIUS. (ELTA). Vienin
gos elektroninės ryšių siste
mos kūrimo klausimus svars
tė Vilniuje vykęs TSRS ir 
VDR specialistų pasitarimas.

Pasitarimo dalyviai pažy
mėjo, kad, kuriant vieningą 
elektroninę sistemą, jau ne
maža nuveikta. Šios sistemos 
grandys veikia ir Tarybų 
Lietuvoje. 1984 metais Vil
niuje pradedama eksploatuo
ti pirmoji šalyje kvazielekt- 
roninė tarpmiestinė automa
tinė tęlefono stotis, sukurta 
bendradarbiaujant socialisti
nių šalių specialistams. Vil
kaviškyje ir Druskininkuose 
pradės veikti automatinės te
lefono stotys su programiniu 
valdymu. I praktiką diegia
mos skaitmeninės, elektroni
nės komutavimo sistemos.

Kai 1946 metų pavasarį 
buvęs žvalgų skyriaus va
das grįžo į gimtąjį kaimą, 
džiaugsmui nebuvo galo. 
Artimieji negalėjo atsigė
rėti kareiviu. Pastebėjo jj 
ir Drulėnų apylinkės pir
mininkes Sikštulis.
- — Kalbėk nekalbėjęs, 
atsisakinėk ar neatsisaki
nėk, o dešimtininku vis- 
tiek būsi! — pasekė pir
mininkas, . . J

Prasidėjo nauji darbai 
Arė* sėjo, šlenovp, kūlė, 
o galo vis nesimatė.

Vieną rudens naktį ban
ditai po kūlės yMarie- 
niaujant nužudė apylinkės 

. pirmininką Sikštulį >ir jo v 
brolį;Užsukę, į Kupiškį, 
dešimtininkas Vytautas Ba. 
laKis valdžios , atstovams 
ryžtingai pareiškė:

-r-Reikia.Ųaudies gynė- 
jų pagalbos.

— Jeigu1 ne jie} —- pri- ' 
simena Vytautas/ dar I 
ne vienas tarybinis akty- ; 
vistas būtų žuvęs. Žino
jau, kad ir manęs miškl- ; 
niai tyko, bet kažkaip ne
bijojau. Visą jtarą perė
jau, fašistus triuškinau ir' 
grįžau namo nesužeistas...

Prasidėjo kolektyvizaci
ja. teko pirmininkauti su
sijungusiems laidelių Ir ; 
„Tiesos" kolūkiams.

Po trijų, pačių sunkiau
sių kolektyvizacijos metų, 
stambinant kolūkius, Vy
tautas h tapo vyriausiuoju 
buhalteriu. Paskui; — vėl 

' pirmininku, vėl buhalte~ 
yriu.. . •

? fr v. ašaros byra, ir ’ 
juokas Ima prisiminus tuos 
matus, -*• pasakojo Vytau
tai ? Belapis.* — Kadai* 
^okėjęrėjs, kapeikomis.. .. 
Dėper TaįoneJŽaidellų koL 
ūkl^ kąip sakoma, „auksi
ni ame’’vidury. Nerasi >kie» ? 
mo, įūr nebūtų Jetevizo* 
riaus,. motociklo, O klek' 
lengvųjų automaŠthųl } —• 
Vytautas patylėjo, nusišyp
sojo ir tęsė: ** Su AJdopa 
išauginome dvi dukras, p 
jos pebėljėi mums keturis 
anūkus^.,'

. Vladislovas JASIHSKė^ 
Kupiškis * *

“Laiškas ir Įvykiai" .



i

y

6-TAS PUSLAPIS LAISVE PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 6,1984

Antanas ir Regina

Detroit, Michigan
Viešnia iš LTSR

Nesimatę per keturiasde
šimt metų, pagaliau Antanas 
Matulis susitiko su savo duk
ra, Regina Kyguoliene. Ji į 
Detroitą atvyko gegužės 20 
d. Per karą Antanas Matulis 
atsirado Detroite ir čia apsi
gyveno. Lietuvoj paliko savo 
dukrelę Reginą ir žmoną, bet 
žmona 1949 metais mirė. 
Mirdama motina paliko Regi
ną apie vienuolikos metų. Ją 
užaugino giminės. Tėvelis 
Antanas Matulis Reginą pali
ko apie trijų metų amžiaus. 
Per 40 metų jos nebuvo 
matęs. Regina parduotuvės 
vedėja Parečienų kaime. Jos 
vyras Pranas dirba kolūky, 
remontininkas. Jų sūnus Al
mantas vedęs, dirba kolūky
je “Saulė” inžinierium ir mo
ko Žemes Ūkio Akademijoj 
Kaune. Sūnus Antanas tar
nauja kariuomenėj. Sūnus 
Audrius, 15 metų, lanko me
lioracijos mokyklą, o dukrelė 
Roma, 12 metų amžiaus, 
lanko mokyklą. Ji dar nenu- 
sistačius kokio mokslo siekti. 
Visa šeima gyvena Alytaus 
rajone, Zizenų kaime.

Birželio 16 d. Antanas Ma-

tūlis sukvietė būrį draugų į 
savo namus supažindint su 
dukrele Regina. Iš Dayton, 
Ohio buvo Albina Markus ir 
jos dukrelė Laimutė. Daug 
kalbų, daug vaišių, skanūs 
pietūs, ir daug ■ paveikslų, 
kuriuos tvarkė Albinas ir 
Susan Bubnelis.

Dar atsisveikinimas įvyko 
birželio 24 d. Detroito Lietu
vių klube. Kalbėjo viešnia' 
Regina Kyguolienė, jos tėve
lis Antanas Matulis ir jų 
draugė Elizabeth Bruce. Bu
vo skanūs pietūs, daug drau
giškumo. Birželio 25 d. Regi
na iš Detroito išvyko į Mon
treal!.

Į Kanadą palydėjo jos tė
velis Antanas Matulis. Iš 
Montrealio Aeroflot lėktuvų 
Regina išskrido namo. Kon
sulas Sakalauskas galėjo Re
ginos viešnagę Amerikoje 
pailgint, bet ji turi atsako- 
mingą darbą parduotuvėj ir 
nenorėjo ilgiau pasilikt. Bu
vo malonu su ja susipažint ir 
pasikalbėt. Tikime ją vėl 
ateityje sutikti. Beje, tėvelis 
sa o dukrai užrašė laikraštį 

.isvę”.

JONINIŲ NAKTIS
pagoniškosios apeigos pasi
keitė. Bažnyčia susiejo gra
žiausią Vasaros naktį su 
šventojo Jono vardu.

Rašytiniuose šaltiniuose 
Surandame ir kitokį Joninių

Klubo susirinkimas
Birželio 24 d. įvyko Detroi

to Lietuvių klubo mėnesinis 
susirinkimas. Dalyvavo daug 
narių. Baigiant susirinkimą, 
buvo dvi staigmenos. Pir
miausia, pasirodė viešnia iš 
Tarybų Lietuvos: Regina 
Kyguolienė. Ji visus pasvei
kino ir perdavė linkėjimus iš 
Tarybų ■ Lietuvos. Taipgi 
trumpai kalbėjo jos tėvelis 
Antanas Matulis ir jų draugė 
Elizabeth Bruce. Kita staig
mena, tai Albert Stacey 
(Stasiukėno) piasveikinimas 
su jo gimtadieniu, kuris įvy
ko birželio 21 d. Jo žmona 
Alice ratukais atvežė didelį 
gražų tortą su žvakutėmis 
prie valdybos stalo ir visi 
dalyviai padainavo Albertui 
tinkamą dainą. Buvo paruoš
tos skanios vaišės; jas supla
navo ir paruošė Antonette 
Garelis. Virtuvėje pagelbėjo 
jos sesutė Estelle Smith, 
Alice Stacey, Ruth Gugas ir 
Millie Vasaris. Dalyviams ju- 
bilijatas Albert Stacey patie
kė įvairios stiprosios.

Ilgai visi svečiavosi ir 
linksmai praleido gražią po
pietę.

Sekantis Klubo pusmetinis 
susirinkimas bus liepos 22 
d., ketvirtą sekmadienį.

Apvogė
Jau tris kartus klubietis 

Vincas Kirvefa buvo apvog
tas Detroite viduryj miesto. 
Paskutinį kartą buvo birželio 
23 d. Pinigus jis turėjo kiše
nėje, bet kuomet buvo susi
grūdimas, žulikai moka ty
kiai pinigus ištraukt, ir pa
bėgt. Reikia būt labai atsar- 

* giems arba visai nevažiuot į 
Detroito vidurmiestį, kur 
pilna daug “gerų” piliečių.

k Mirė klubiečiai
Birželio 9 d. Friendship 

Manor! Nursing Home mirė 
Willianji Gilbert, sulaukęs 94 
metų amžiaus. Ten jis buvo 
ilgą laiką. Buvo pašarvotas 
Vai Bauža laidotuvių namuo
se, 1930 —0 25th Street,

Detroite. Laidotuvės įvyko 
birželio 13 d. su bažnytinė
mis apeigomis Šv. Antano 
bažnyčioje. Palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse.

Iš vakaro, laidotuvių di
rektorė. Yolanda Bauža Za- 
parackienė gražiai pakalbėjo 
apie velionio prisiminimą.

Po laidotuvių dalyviai susi
rinko į Detroito Lietuvių 
klubą pietums.

Velionis buvo Detroito Lie- 
vių klubo narys nuo 1943 
nųkų. Nuliūdime paliko žmo
ną Bernice ligoninėje: vieną 
sūnų Vincent Stanley Gilbert 
ir žmoną Mary; posūnį Al
bert Stakses ir podukrą Julia 
Pevarnek.

Birželio 22 d. mirė William I
Akelis, sulaukęs 99 metų 
amžiaus; ateinantį rugpjūčio 
mėn. šiais metais būtų buvęs 
100 metų amžiaus. Mirė 
Northwest C^re Center, se
nelių namuose^ kur ilgai gy
veno. Buvo pašarvotas Pe
ters laidotuvių namuose 
Warren, Michigan. Palaido
tas birželio 25 d. Mt. Olivet 
kapinėse. Dideliame nuliūdi
me paliko sūnų Joseph ir jo 
žmoną Mėlva; dvi dukras 
Anna Smith ir Helen Hale 
bei jų šeimas: marčią .(miru
sio sūnaus žmoną) Olive 
Akelis ir daug kitų giminių.

Velionis buvo ALDLD 52■ / kp. narys. Į Detroito Lietu
vių klubą įstojo 1977 lapkri
čio 27 d.

Svečiuose '

Birželio 10 d. netikėtai 
susirinko svečių pas Klubo 
iždininkę Birutę Jeske. Buvo 
Pat ir Mike Stunskai, Petras 
Stasikaitis, Teofile Masienė, 
Stefanija, Julius Rudys ir 
Birutė. Diena pasitaikė ne
paprastai graži. Visą popietę 
svečiai linksminosi lauke. 
Buvo įdomu, kuomet Birutė 
čirškino mėsą ant pečiaus 
lauke po medžiais. Kodėl visi 
susirinko į Birutės gražią 
rezidenciją — niekas nesakė.

Stefanija

Iškėlė saulėn mėlynas tau
reles miško varpeliai. Ir 
paukščiai nebaigė savo gies
mių, pirmoms žvaigždutėms 
sužibus. Prasidėjo trumpiau
sia birželio 21-osios — 
22-osios naktis. Astronomą^ vardą: Kupolės. Šventės 
primena: nuo šios nakties 
artimiausios dienos nebeilgė
ja, stovi vietoje. Tai — 
kupolas — astronominės va
saros pradžia.

Per kvepiančias šviežiai 
nupjautas pievas, per me
dum dvelkiančius sodus 
brenda trumpiausia vasaros 
naktis. Tosios nakties, ro
dos, kaip ir nėr. Tik švyti 
pasakiškai sidabrinė prie
blanda, plaukioja permato
mi, spindintys ūkai. Saulė 
leidosi ne vakaruose, kur 
ežeruosna skrido laukinės 
antys, o šiaurvakaruose. Va
karuose žara neištirpo mėly
nai rožinėse mariose, o nežy
miai persiliejo į ryto aušrą. 
Ryto saulė didingai patekėjo 
šiaurės rytuose. Iki tol per
nakt mirguliavo rausva pa
švaistė.

Surinktos gražiausios pie
vų ir laukų margažiedžių 
puokštės. Atšokta, atidai- 
nuota kalnelių viršūnėse ir 
senų piliakalnių papėdėje Jo
ninių naktis. Išburta mylin
čiųjų laimė, nes paparčiai, 
kaip legendos byloja, prie 
ežerų ir miškų glūdumose 
deimanto šviesa spinduliavo, 
stebuklingais žiedais žydėjo. 
Iš kur atsirado tokia graži, 
liaudies mėgiama paženklin
ta tyruoju meilės vardu 
šventė? . .

Viena neabejotina: ji gimė 
gamtos prieglobstyje. Aukš
čiausio saulės pakilimo reiš
kinys žmonijai jau žinomas 
nuo seniausiųjų laikų. Reikia 
manyti, priešistorinis žmo
gus atkreipė į šį momentą 
savo dėmesį ir tinkamai jį 
įvertino.

Senovės lietuviai iš pra
džių švęsdavo ne Jonines, o 
Rasos šventę. Tai vardas, 
kurio genealogija siekia pa
gonybės laikus. Rasai mūsų 
sentėviai didžiai' tikėjo: juk 
ji — jauna deivė, po kaitrios 
vasaros dienos ateidavo at
gaivinti žemės. Rasos šventė 
tęsdavosi ilgai ir baigdavosi 
birželio pabaigoje. Buvo dai
nuojamos dainos, kad jos 
iššauktų gailesnę, sodresnę 
rasą. Šventės metu bočiai 
garbino girios vandenis, sau
lę rūstųjį Perkūną. Šventės 
paskutiniuoju akordu tapda
vo apeiginiai laužai, užkuria- 
mi palei ežerus, ąžuolynuose, 
beržynuose. Laužas buvo už
degamas ištrinta iš medžio 
gabalo ar įskelta titnagu ug
nimi. Rasos šventės laužas 
turėjęs didelių antgamtinių 
gilių. Žmonių įsitikinimu, ty
ros, šventos liepsnos, šokinė
jančius per jas, apvalydavo 
nuo blogybių, suteikdavo 
sveikatos.

Įsigalėjus krikščionybei,

metu žmonės rinkdavo žoles. 
Buvo manoma: saulė, pasie
kusi didžiausią aukštį — ku
polą — suteikia augalams 
stebuklingų ir gydomųjų sa
vybių. Ir šiandien botanikai, 
violetiniai mėlynais, rausvai 
balsvais auskarėliais apsi
karsčiusius miško žvangučius 
vadina kūpoliais. Migloms 
pasikėlus, rasai nukritus, 
merginos pasipildavo po pie
vas, laukymes, kalnelius žo
lynų rinkti. Toks ritualas ir 
buvo kupoliavimas. “kupolių 
puokštėn” suskindavo pievų 
varpelius, vėdrynus, rasaki
les, “gegutės ašarėles” — 
gegužraibes, švelniai pilkš
vas migles, violetinius katilė- 

. liūs, mėlynas putokšles, kva
pias paukštpienes ir vingio
rykštes. Pindavo iš margų 
kupolių vainikus, jų puokštes 
pririšdavo prie kiemo vartų.

Įdomios ir praėjusio šimt
mečio, ir šioje pradžios Joni
nių pramogos, apeigos, tra
dicijos. Panemunės žvejai 
“paparčio žiedo šventę” su
derindavo su linksmomis žio- 
brinėmis. Kepalo lauže ant 
iešmo žuvis, vaišindavo žio
briais kaimynus. Sėsdavo į 
valtis, išplaukdavo vainikų į 
žuvingas sietuves skandinti. 
Liepsnodavo laužai ir anykš
tėnų žemėje. Prie Jaros — 
pačios vėžingiausio Lietuvos 
upelio — susirinkdavo jauni
mas ir senimas. Merkdavo 
vandenin kadagių šluoteles. 
Prie deglų šviesos graibyda
vo iš po kerplėšų, akmenų 
didelius tarsi vyža vėžius. 
Virdavo juos krante su kar
piais. Alučiu užgerdavo. 
Varžydavosi kaimo vyrai: 
kuris didžiausią dubenį švie
žių, raudonų kaip žarija vė
žių sušveis, daugiausia alučio 
išgers. Moterys dainuodavo 
dainas.

Turėjo savo prietarus se
nosios Labanoro girios žo- 
liautojos., Valerijonų rauti 
eidavo lydimos juodo kaip 
anglis katino. Gyvatžolės 
šaknį lasdavo, pirmai žvaigž
dei įsižiebus.

Žemaičių krašte vidurnaktį 
ant Šatrijos, Medvėgalio, 
Girgždutės ir kitų kalnų bei 
piliakalnių, apžergusios pies
tas, šluotas raganos sulėkda
vusios. Savo burtais kar
vėms pieną, rugiams žydėji
mą atimdavusios.

Neplaukdavo Joninių naktį 
tinklų užmesti Meironių žve
jai Ignalinos krašte. Ėjo le
gendos apie Lūšių ežero at- 
braduose besipuškenančias 
laumes — baltaplaukes mer
gaites. Tos suviliodavusios 
jaunus žvejus ir negyvai už
bučiuodavusios.

Leonardas Gnidzinskas

šoko. Visi

Kad daugiau taip 
nepasikartotų!

Niekada iš atminties neiš
dils tas sekmadienis 1941 
metų birželio 22-osios die
na. Tą dieną ryte didelis 
būrys laisviečių ir aidiečių 
susirinko prie “Laisvės” re
dakcijos autobusais važiuoti į 
New Jersey į draugų laisvie
čių rengiamą pikniką. Diena 
pasitaikė vasariškai šilta, 
saulėta.

Prieškariniais metais, pa
žangiajame lietuvių judėjime? 
buvo daug jaunimo, tai ir į 
pikniką važiavo daug jaunų 
merginų ir vaikinų. Visi bu
vo gerai nusiteikę ir links
mi — dainavo. t

Privažiavome didelį parką. 
Žmonių jau buvo privažia
vusių keli šimtą*. Būrelis 
sustoję vieni kalbėjosi, kiti 
jau užkandžiavo, užsigerda
mi šaltu alučiu.

Piknikuose neapsieidavo, 
be dainų, o jaunimas mėgs
tantis šokti
leido laiką labai linksmai.

Pavakary parko šeiminin
kas atskubėjo pranešti, jog 
per radiją girdėjo žinią, kadi 
fašistinė Vokietija užpuęlė 
Tarybų Sąjungą Jr Lietuvą. 
Tokia baisi žinia buvo — 
kaip perkūnas trenktų iš 
giedro dangaus, — sudrumstė 
visų piknikautojų nuotaiką! 
Visi nusiminę pradėjo neri-( 
mauti, norėjo išgirsti dar 
papildomų žinių.

Žmonės pradėjo išsiskirs
tyti, ir mes, • brooklyniečiai 
sėdome į autobusus, grįžome 
nusiminę . . .

Tą naktį negalėjau užmig
ti — klausiausi pranešimų 
apie karo pradžią.

Pirmadienį anksti ryte 
nuėjau į “Laisves” redakciją 
daugiau sužinoti ir pasikalbė
ti su vadovaujančiais drau
gais.

Tą dieną gavome daug 
papildomų liūdnų žinių ir 
apie hitlerininkų bombarda
vimą Vilniaus, Kauno ir kitų 
Lietuvos miestų. Visur spro
ginėjo bombos, fašistai bom
bardavo net Palangos pionie
rių stovyklas!

Nuo pat pirmųjų dienų 
fašistų pradėtą karą prieš 
pirmąją pasaulyje socializmo 
valstybę, visa Amerikos pa
žangoj! visuomenė pradėjo 
organizuoti pagalbos komite
tus. Pažangieji lietuviai įsi
jungė į tą didelį ir svarbų 
pagalbai teikti darbą. Teikė 
materialinę ir moralinę pa-, 
galbą, kad fašizmas visiems 
laikams būtų sunaikintas, ir 
kad pasaulio žmonės gyventų 
taikingą gyvenimą, kad dau
giau karai nepasikartotų, 
kad visur viešpatautų taika 
pasaulyje ... P. Venta

Skaitykite
ir remkite "Laisve

1'

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių, taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės i

, /‘LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo įsa
ku Julijonas Mikalauskas at
leistas iš Lietuvos TSR vidaus 
reikalų ministro pareigų ry
šium su išėjimu į pensiją.

Lietuvos TSR vidaus reika
lų ministru paskirtas Stasys 
Lisauskas.

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Antradienį, liepos 10 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
Bendrovės direktorių posė
dis. Prašome visų dalyvauti.

N. Buknienė, sek r.

BRIEFS
Deployment of the cruise 

missiles in New York City 
make it a prime military 
target.

* ♦ ♦
Diana Witkus, an activist 

in peace movement and a 
member of L D S Middle
town lodge writes in 
Times Herald Record 
ters to the editor”:

What’s the Truth 
About Russia?

Sports Illustrated quoted 
young Olympic swimmer 
Steve Lundquist as saying: 
“I was taught not to like 
Russians, that they were the 
bad guys; but I’ve liked 
every one of them I’ve ever 
met at swimming meets.” I, 
too, remember the song in 
South Pacific: “I was taught 
to hate.” So why else does 
Congress give millions to the 
military every time Reagan 
cries “The Russians are 
coming?”

In thęjjecond World War, 
the Russians and we were 
allies — we fought and 
defeated Hitlerism together. 
What has changed to make 
us enemies?

We need to know some )
truths. Who is ahead of 
whom in the arms race? 
United Nations information 
tells us that the U.S. began 
atomic bombs, medium
range missiles, nuclear sub
marines, multiple warhead 
missiles and cruise missiles 
(just to name a few) before 
the Soviet Union started 
their weapons system. So 
why do we btelieve Reagan 
when even his own Defense 
Department says we are not 
behind the Russians?

Reagan says we are living 
better than ever
unemployed know this is not 
true.

: Reagan says prices are 
lower than ever — we who 
shop for food know this is 
not true.

Reagan says there are 
more jobs — young people 
know this is not true. He 
wants to cut the minimum 
wage for teenagers.

Reagan says Social Securi
ty needs to be cut here and 
there — the seniors don’t 
think this is true.

So why do we think Rea
gan is telling the truth when 
he talks about the Russians. 
He would even blame the 
bad weather on them if he 
could!

There are many of us who 
want to know “What’s the 
story?!” There are towns in 
our country writing and sha
ring with a sister town in the 
USSR. Maybe we need to do 
this too — because if we 
swim together, if we talk to 
each other, if we share 
together^in science and me
dicine, we will not go to war 
with each other. We may 
have differences with the 
Russians, but our enemy is 
atomic war — a war with no 
winners.

The 
‘let-

the

SĖKMINGOS GASTROLĖS MASKVOJE
Šių metų birželio 5—19 die 

nomis Maskvoje, M. Jermo 
lovos teatro scenoje, su pa 
sisekimu gastroliavo Lietu 
vos TSR valstybinis rusų dra 
mos teattas. Gastrolių afišo 
je — šeši pastatymai. Siuolai 
kinei tarybinei dramaturgi 
jai atstovavo šalyje populiari 
A. Mišarino pjesė „Prilygsta 
keturioms Prancūzijoms", J. 
Grušo istorinė drama „Barbo
ra Radvilaitė" ir I. Greko- 
vos apysakos „Našlių garlai
vis" inscenizacija, klasikai — 
H. Ibseno „Moteris iš jūros" 
ir,A. Ostrovskio komedija 
„Pelninga vieta". Spektak
lių r režisierius 
vos ■ TSR ir
ATSR nusipelnęs meno vei
kėjas I. Petrovas. Vai
kams buvo parodyta J. Po
povo režisuota J. Švarco pa
saka „Du klevai". Visus spek
taklius šiltai sutiko žiūrovai, 
sostinės kūrybinė inteligenti
ja. &

TSRS kultūros ministerijo-

Lietu- 
Karelijos

j e surengtame aptarime mi
nėtus spektaklius plačiai ana
lizavo menotyros daktarė I. 1 
Višnevskaja ir menotyros 
kandidatai L Miagkova, I. 
Promtova, M. Svidkojus. Pa
sisakiusieji aukštai įvertino 
teatro estetinį lygį, ryškių 
aktorinių darbų ansamblį, 
konceptualią režisūrą. Ypač 
buvo pabrėžta aktyvi sociali
nė pozicija, idėjinis kryptin
gumas, humanistinė pasaulė
jauta. Aptarime kalbėjo TSRS 
kultūros ministerijos teatrų 
valdybos viršininko pavaduo
tojas A. Danilovas.

Susitikimas su teatro ko
lektyvu įvyko TSKP Centro 
Komiteto kultūros skyriuje. 
Jame kalbėję TSKP CK kul
tūros i skyriaus vedėjas V. 
Šauraf ir skyriaus vedėjo pa
vaduotoja Z. Tumanova pa
žymėjo didelį LTSR valstybi
nio rusų dramos teatro kūry
binio darbo įnašą ugdant so
cialistinę kultūrą.

Baigiantis gastrolėms, spek-

taklį „Barbora Radvilaitė" 
žiūrėjo kandidatas į TSKP 
CK Politinio biuro narius, 
TSRS kultūros ministras P. 
Demičevas ir kultūros mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
J. Zaicevas.

Susitikime TSKP Centro 
Komitete dalyvavo ir spek
taklį „Barbora Radvilaitė" 
žiūrėjo Lietuvos KP CK sek
retorius L. Šepetys, LTSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas A. Cesnavičius, 
respublikos kultūros minist
ras J. Bielinis, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos nuolatinės 
atstovybės prie TSRS Minist
rų Tarybos atstovas S. Jaru
ševičius. , \

TSRS kultūros ministerijos 
kolegijos sprendimu LTSR 
valstybinio rusų dramos te
atro kolektyvas premijuotas 
už J. Grušo veikalo „Barbo- ■ 
ra Radvilaitė" pastatymą. 
Premijuotas ir autorius.

elta

They say Mr. Reagan’s 
campaign advisers would 
like to avoid debates this 
fall. What worries them is 
what, he might say or not 
know what to say when 
confronted by the brutal 
facts of foreign and domestic 
policy in Presidential de
bates next October. You 
have to know Mr. Reagan 
well — his shallow knowl
edge of history and even 
geography, his vulnerability 
to the most obvious question 
of fact — to understand the 
dangers of turning him loose 
without a Teleprompter and 
a road map.

L D S lodge 1 meeting will 
be held July 15, 1 o’clock in 
Laisve’s hall. Come one, 
come all! Let’s make it a 
good meeting. It’s not only 
business, it’s good to see 
each other again and to 
know what’s going on.

New York Association for 
American Soviet Friend
ship is having Russian Class
es 84-85.

The beginners’ classes of
fered only fall term startintg 
Monday, Sept. 10. Call 212- 
686-4832 for more informa
tion.

$450 million would restore 
the cut in the Sudent Loan 
program instead of buying 
12 more F-15 fighter planes.

Use

A letter and poem from 
Lithuania:

Dear Use Bimba!
I read your Briefs in each 

issue of Laisvė and find them 
interesting. Especially I like 
the excerpts from Anthony’s 
diary written during the 
days of WoMd War II. 
Prompted by those short 
concise entries of the diary I 
have put in verse the main 
idea.

With cordial wishes,

ANTANO BIMBOS KARO 
METŲ DIENORAŠTIS 
Trumpučiai įrašai: Europoj 
Tarybiniai kariai bebaimiai 
Didingas pergales epochoj 
Prieš barbarišką

priešą laimi.

Vakar įvyko mitingas.
Atidaryti

Europoj antrą frontą 
reikalavo

Oratoriai—miestus 
vieną po kito

Raudonarmiečiai išvadavo.

Galop prie Elbės susijungę 
Kariai bučiuotis susikibo: 
Visiems laikams pabaigt 

žudynių jungą
Viltis tautoms sužibo!

Tegu išpuikėliškų generolų 
Toliau išliks karingas būdas, 
Tačiau gana istorijoj 

lig šiolei
Tautos, tarsi laukinės, 

žudės. . .

I




